Protokoll fört vid årsstämma i Net
Entertainment NE AB (publ),
556532-6443, den 29 april 2009, kl.
15.00
i
Konferens
Spårvagnshallarna,
Birger
Jarlsgatan 57A i Stockholm.

§ 1.

Stämmans öppnande
Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

§ 2.

Val av ordförande vid stämman
Beslutade stämman på förslag av valberedningen att utse advokaten Robert
Hansson till ordförande vid dagens stämma.
Ordföranden redogjorde för att han gett advokaten Gustaf Cardelius i
uppdrag att föra protokollet samt agera sekreterare vid stämman.
Ordföranden uppmärksammade stämman på att det i stämmoprotokollet
kan komma att behandlas personuppgifter och att stämmodeltagarna
förutsätts samtycka till att bolaget behandlar personuppgifter i enlighet
med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning, t. ex. att
reservationer mot beslut protokollförs med angivande av namn på den eller
de personer som reserverat sig.
Ordföranden uppmärksammade stämmodeltagarna på innehållet i det
material som erhölls vid inpasseringen till stämman, samt att
stämmoaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

§ 3.

Upprättande och godkännande av röstlängd
Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1.
Föredrogs förteckningen.
Beslutade stämman godkänna upprättade förteckningen över närvarande
aktieägare som röstlängd.
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Beslutade stämman att tillåta att närvarande personer som inte är
aktieägare i bolaget eller som är aktieägare men som inte anmält sig på
föreskrivet sätt ska fa närvara på stämman, och för de som är aktieägare,
under förutsättningen att de endast närvarar som åhörare utan att delta i
besluten men med rätt att yttra sig.

§ 4.

Godkännande av dagordning
Redovisade ordföranden förslag till dagordning i enlighet med kallelse till
dagens stämma.
Beslutade stämman godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 5.

Val av en eller två justeringsmän
Beslutade stämman på förslag av Mattias Ståhlgren, Remium Småbolag
Sverige, att utse Christoffer Lundström och Thomas Olausson att jämte
ordföranden justera dagens stämmoprotokoll.

§ 6.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Redovisade sekreteraren för kallelseförfarandet samt utfärdade kallelser till
stämman.
Beslutade stämman sig ha blivit behörigen sammankallad.

§ 7.

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Konstaterades att årsredovisningen och koncernredovisningen
räkenskapsåret 2008 var vederbörligen framlagda.

för

Bolagets revisor, närvarande genom huvudansvarige auktoriserade revisorn
Therese Kjellberg, redogjorde för revisionen och sina slutsater.
Antecknades att revisorsyttrandet om huruvida de riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående stämma har följts
framlagts i behörig ordning.
Härefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.
Konstaterades att revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för
räkenskapsåret 2008 var vederbörligen framlagda.
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§ 8.

Anförande av verkställande direktören
Verkställande direktören Johan Öhman höll anförande om bolagets
verksamhet under det gångna verksamhetsåret.
Härefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor i anledning av
verkställande direktörens anförande.

§ 9.

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Beslutade stämman fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 10.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen
Beslutade stämman att, i enlighet med styrelsens förslag, ingen utdelning
lämnas för räkenskapsåret 2008.

§ 11.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören
Beslutade stämman enhälligt att bevilja ansvarsfrihet gentemot bolaget åt
envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören för
räkenskapsåret 2008.
Noterades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika
är aktieägare i bolaget inte deltog i beslutet.

§ 12.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Redogjorde
valberedningens
ordförande,
Per
Hamberg,
för
valberedningens arbete och redogjorde för valberedningens förslag under
punkterna 12-15 i dagordningen.
Peter Hamberg presenterade sig själv.
Härefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.
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Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att för tiden
intill slutet av nästa årsstämma ska styrelsen bestå av sex ordinarie
styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.
Det antecknades att Deloitte AB, med huvudansvarige revisorn Therese
Kjellberg, valdes på årsstämman 2008 för tiden intill slutet av årsstämman
2012.

§ 13.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, (i) att arvode
till styrelsen ska utgå med 500 000 kronor till ordföranden och 200 000
kronor till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte
är anställda i bolaget, (ii) att inget arvode för kommittéarbete ska utgå,
samt (iii) att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 14.

Val av styrelse och styrelsens ordförande
Ordföranden lämnade information om vilka uppdrag de av valberedningen
föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag.
Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden
intill slutet av nästa årsstämma omvälja de ordinarie styrelseledamöterna
Rolf Blom, Vigo Carlund, Fredrik Erbing, Niclas Eriksson och Mikael
Gottschlich samt välja Peter Hamberg som ny ordinarie styrelseledamot,
varvid Rolf Blom utsågs till styrelsens ordförande, samt att om Rolf Bloms
uppdrag skulle upphöra i förtid, att styrelsen inom sig ska välja ny
ordförande.

§ 15.

Beslut om valberedning inför årsstämma 2010
Beslutade stämman att anta valberedningens förslag om valberedning inför
årsstämma 2010, Bilaga 2.

§ 16.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Föredrog ordföranden styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.
Härefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.
Beslutade stämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.
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§ 17.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och
överlåtelse av egna aktier
Föredrog ordföranden styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för
styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier, varvid
hänvisades till utdelat material avseende förslaget.
Härefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.
Beslutade stämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 18.

Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande
Föredrog bolagets finansdirektör Bertil Jungmar styrelsens förslag till
uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.
Ordföranden hänvisade till utdelat material avseende förslaget.
Härefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.
Beslutade stämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5
och 8 (inklusive beslutade ändringar enligt punkt 21 i dagordningen).

§ 19.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Föredrog ordföranden styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission, varvid hänvisades till utdelat material avseende
förslaget.
Härefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.
Beslutade stämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

§ 20.

Beslut om införande av incitamentsprogram
Föredrog Rolf Blom samt Bertil Jungmar styrelsens förslag till införande
av incitamentsprogram.
Ordföranden hänvisade till utdelat material avseende förslaget.
Härefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.
Beslutade stämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7,
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§ 21.

Beslut om övriga ändringar av bolagsordningen
Föredrog ordföranden styrelsens förslag till beslut om övriga ändringar av
bolagsordningen utöver de ändringar av bolagsordningen som tidigare på
stämman beslutats under punkt 18 i dagordningen.
Härefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.
Beslutades enhälligt att bolagets bolagsordning ändras enligt följande. § 6
ska erhålla följande lydelse: "Styrelsen skall bestå av minst tre och högst
nio ledamöter.", och första stycket i § 9 ska strykas i sin helhet, Bilaga 8
(inklusive beslutade ändringar enligt punkt 18 i dagordningen).
Vidare beslöts enhälligt att för att möjliggöra implementering snarast
praktiskt möjligt av de mer kostnadseffektiva reglerna för kallelse till
bolagsstämman, som förväntas träda i kraft före kallelse till årsstämma
2010, ska sättet för kallelse enligt 9 § andra stycket i bolagsordningen
erhålla följande ändrade lydelse: "Kallelse till bolagsstämma ska ske
genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets
webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett
annonseras i Dagens Industri.", Bilaga 9. Beslöts enhälligt att stämmans
beslut om denna ändring av bolagsordningen ska vara villkorat av att en
ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen har trätt i
kraft och att denna beslutade lydelse av bolagsordningen är förenlig med
den nya lydelsen av aktiebolagslagen. Det beslutades enhälligt att styrelsen
eller den styrelsen därtill förordnar, ska äga rätt att vidta de smärre
ändringar i detta beslut som kan föranledas av registrering därav hos
Bolagsverket.

§ 22.

Stämmans avslutande
Ordföranden förklarade stämman avslutad.
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Vid protokollet

Justeras

Gustaf Cardelius

Robert Hansson

Justeras

Justeras

Christoffer Lundström

Thomas Olausson
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Bilaga 2

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsens ordförande ska
sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de tre
största aktieägarna per den 31 augusti 2009 som tillsammans med styrelsens
ordförande ska vara ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2010.
Representanterna ska utses och offentliggöras senast sex månader före årsstämman
2010. Valberedningen ska utse ordförande inom sig, som dock inte ska vara
styrelseledamot och inte heller ska styrelsens ordförande vara valberedningens
ordförande. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller lämnar
valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska rätten att utse en representant
övergå till närmast största aktieägare som inte är representerad i valberedningen.
Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande
ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan.
Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2010 för beslut
vad avser ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, i
förekommande fall revisor, arvode till styrelsen och revisorn samt principer för
utseende av valberedning. Valberedningens mandatperiod löper till dess ny
valberedning utsetts i enlighet med beslut om utseende av valberedning vid
årsstämman 2010. Valberedningen ska i den utsträckning den finner det nödvändigt
ha rätt att på bolagets bekostnad, och i skälig omfattning, anlita andra resurser,
såsom externa konsulter.

NET^NT
NET

E N T E R T A I N M E N T

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
1.
Riktlinjernas tillämpningsområde
Dessa riktlinjer skall tillämpas i förhållande till den verkställande direktören i Net Entertainment NE
AB och andra personer i företagsledning som är direkt underställda verkställande direktören.
Principerna i dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmas beslut samt för
det fall ändringar görs i befintliga avtal efter stämmans beslut.
Styrelsen skall kunna avvika från dessa riktlinjer om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.
2.
Principer
Det är av grundläggande betydelse för Bolaget och dess aktieägare att principerna för ersättning
och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare ur såväl ett kort- som långsiktigt
perspektiv är marknadsmässig och skapar goda förutsättningar för att behålla och motivera
kompetenta medarbetare samt attrahera nya medarbetare när så behövs. För att uppnå detta är
det viktigt att Bolaget har rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt
konkurrenskraftiga. Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare bör innehålla en väl avvägd
kombination av fast och rörlig lön, aktierelaterat incitamentsprogram, pensionsförmåner samt
villkor vid uppsägning/avgångsvederlag.
Ersättningen bör vara baserad på prestation och bör därför innehålla en sådan kombination av fast
och rörlig lön där rörlig ersättning utgör en relevant stor del av den totala ersättningen.
3.
3.1

Ersättning och ersättningsformer
Fast lön

Den fasta lönen skall vara marknadsmässig, konkurrenskraftig, individuell och baserad på
individens ansvar, roll, kompetens och erfarenhet i relevant befattning.
3.2

Rörlig ersättning

En årlig rörlig lön skall utgå som mäts och utbetalas på årsbasis. Den årliga rörliga lönen skall vara
maximerad till 100 procent av den fasta lönen och baseras på faktiska utfall i förhållande till
uppsatta finansiella och operativa mål. Mål för rörlig lön fastställs årligen av styrelsen såvitt gäller
rörlig lön för den verkställande direktören och av verkställande direktören såvitt gäller rörlig lön för
övriga personer i bolagsledningen, i syfte att säkerställa att de är i linje med Bolagets affärsstrategi
och resultatmål. Villkoren för rörlig lön skall innehålla lägsta prestationsnivå i förhållande till mål,
under vilken ingen rörlig lön erhålls.
För att säkerställa långsiktigt engagemang, fortsatt anställning samt i ett internationellt perspektiv
konkurrenskraftig ersättning, kan årlig rörlig lön kompletteras med långsiktigt kontant
incitamentsprogram med fördröjd utbetalning på mellan 12 och 24 månader. Sådant
incitamentsprogram används selektivt och är baserat på målsättningar relaterade till innevarande
verksamhetsår. Långsiktigt kontant incitamentsprogram förutsätter fortsatt anställning till ett
förutbestämt datum för att utbetalning skall ske. Långsiktigt kontant incitamentsprogram skall vara
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maximerat till 50 procent av den fasta årslönen och skall i övrigt följa samma principer som gäller
för Bolagets årliga rörliga lön enligt ovan.
Personer inom säljorganisationen kan ha rörlig ersättning i form av provision som baseras på
genomförd försäljning. Provisionen kan i vissa situationer när särskilt goda försäljningsresultat
uppnåtts uppgå till belopp som överstiger 100 procent av den fasta lönen. För personer med
provisionsersättning är den rörliga lönen enligt de två tidigare styckena begränsad till 50 respektive
25 procent av den fasta lönen.
3.3

Aktierelaterade incitamentsprogram

Ledande medarbetare erbjuds att deltaga i pågående aktierelaterade program för att motivera ett
långsiktigt arbete. För att stärka lojaliteten med företaget kan aktierelaterade incitamentsprogram i
form av teckningsoptioner som ges ut på marknadsmässiga villkor kombineras med en kontant
ersättning som utfaller i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner till medarbetare som vid
inlösentillfället fortfarande är anställd. Sådan ersättning får netto efter skatt inte överstiga 50
procent av premien som erlagts förteckningsoptionen.
3.4

Pensioner

Pensionsvillkor för den verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning skall vara
marknadsmässiga och skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar, där premien skall vara
maximerad till 33 procent av pensionsgrundande lön.
3.5

Övriga förmåner

Övriga förmåner, såsom företagsbil, ersättning för frisk-, och sjukvårds- och sjukförsäkring etc,
skall utgöra en mindre del av den totala ersättningen och överensstämma med vad som är
marknadsmässigt.
3.6

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag

Verkställande direktören har en uppsägningstid om sex månader. Övriga personer i Bolagets
ledning har uppsägningstider mellan tre och sex månader. Avgångsvederlag inklusive
uppsägningslön skall inte överstiga 18 månadslöner.

4.

Kostnader för rörliga ersättningar

För information om beräknade kostnader för rörliga ersättningar hänvisas till bilaga 1.

Stockholm i mars 2009
Net Entertainment NE AB
Styrelsen
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Bilaga 1 till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Beräknade kostnader för rörliga ersättningar
Som framgår av punkt 3.2 i styrelsens förslag till riktlinjer skall den årliga rörliga lönen enligt första
stycket vara maximerad till 100 procent av den fasta lönen. Med utgångspunkt i de fasta lönenivåer
som Bolaget räknar med skall komma att gälla för 2009, beräknas Bolagets kostnad för den årliga
rörliga lönen vid maximalt utfall att uppgå till sammanlagt högst 6 932 000 kr (inklusive sociala
avgifter), varav till den verkställande direktören 2 760 000 kr.
Motsvarande kostnad för rörlig ersättning enligt punkt 3.2 andra stycket beräknas till högst
3 466 000 kronor, varav för verkställande direktören 1 380 000 kronor.
Kostnad enligt punkt 3.3 bedöms, såvitt gäller teckningsoptionsprogrammet inte medföra några
kostnader utöver vissa mindre kostnader för upprättande och administration då
teckningsoptionerna emitteras till beräknat marknadsvärde. Kontant rörlig ersättning enligt punkt
3.3 beräknas uppgå till 4 355 000 kronor (inklusive sociala avgifter) baserat på indikativ värdering
utförd av Ernst & Young och att full teckning sker.
Beräkningen är gjord utifrån de personer som för närvarande ingår i koncernens ledningsgrupp.
Kostnaden kan förändras om fler personer skulle tillkomma till ledningsgruppen eller om de fasta
lönenivåerna skulle förändras.
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Bilaga 4

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse
av egna aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att före nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så
många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av
samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq OMX Stockholm och får
endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta sälj kurs, eller genom ett
förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid förvärvet ska ske till ett
pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150
procent av gällande börskurs.
Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma fatta beslut om
avyttring med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen,
av hela eller delar av bolagets innehav av egna aktier av serie B som likvid vid
förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid
överlåtelsetillfället. Avyttring av hela eller delar av bolagets innehav av egna aktier
av serie B ska även kunna ske, vid ett eller flera tillfällen, för att finansiera sådana
förvärv, varvid försäljning av aktier ska ske på Nasdaq OMX Stockholm till ett pris
inom det vid var tid gällande kursintervallet.
Bemyndigandet syftar till att ge bolaget flexibilitet vid finansieringen av förvärv av
företag och verksamheter.
Bolagsstämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
avyttring av egna aktier är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § samt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen
(2005:551)
Styrelsen i Net Entertainment NE AB (publ), får härmed, i enlighet med 19 kap. 22
§ och 20 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) ("ABL"), avge följande yttrande till
förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier samt
minskning av bolagets aktiekapital för återbetalning till aktieägarna.
Styrelsens motivering till att det föreslagna bemyndigandet om återköp av egna
aktier samt minskningen av aktiekapitalet är förenliga med bestämmelserna i 17
kap. 3 § 2 och 3 st. ABL är följande.
Verksamhetens art, omfattning och risker
Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna
årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver
vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i
allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning
Bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2008 framgår av den senast
avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer
som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.
Det framgår av förslaget till minskning av aktiekapitalet att styrelsen föreslår att
bolagets aktiekapital minskas med 595 283,4255 kronor genom indragning av
5 610 000 A-aktier och 33 943 716 B-aktier, för återbetalning till aktieägarna.
Styrelsen föreslår samtidigt att bolagsstämman beslutar att återställa bolagets
aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med
595 283, 4255 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom
överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital till bolagets
aktiekapital. Efter genomförd fondemission kommer bolagets bundna egna kapital
och aktiekapital att vara oförändrat.
Den föreslagna återbetalningen uppgår till 1,25 kronor per aktie, vilket motsvarar
ett sammanlagt belopp om 49 442 145 kronor, utgörande 75 procent av bolagets
eget kapital och 42 procent av koncernens eget kapital. Utdelningsbara medel i
bolaget uppgick vid utgången av räkenskapsåret 2008 till 64,7 miljoner kronor.

Av årsredovisningen framgår bland annat att koncernens soliditet uppgår till 71,9
procent. Efter genomförd indragning och återbetalning kommer soliditeten att ha
ändrats till 59,6 procent. Den föreslagna utbetalningen äventyrar inte fullföljandet
av de investeringar som bedömts erforderliga.
Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget
kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina
förpliktelser på kort och lång sikt.
Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i
den senast avgivna årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen på
bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande
med beaktande av det nu föreslagna bemyndigandet om återköp av egna aktier samt
minskningen av aktiekapitalet.
Återköps- och minskningsförslagets försvarlighet
Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens
kännedom är styrelsens bedömning att en allsidig bedömning av bolagets
ekonomiska ställning medför att förslagen om bemyndigandet om återköp av egna
aktier samt minskning av aktiekapitalet är försvarliga med hänsyn till
bestämmelserna i 17 kap. 3 § 2 och 3 st. ABL, d.v.s. med hänvisning till de krav
som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna
kapital samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm i april 2009
Net Entertainment NE AB (publ)
Styrelsen

Niclas Eriksson

Mikael Göttschlich

Bilaga 5

Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ett automatiskt inlösenförfarande
i enlighet med vad som framgår av punkterna 18 a - 18 c nedan. Samtliga beslut
föreslås vara villkorade av varandra och fattas tillsammans som ett beslut. För
giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Beslut om genomförande av uppdelning av aktier inklusive beslut om ändring av
bolagsordningen (punkt 18 a)
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut att genomföra en uppdelning av
bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varvid en befintlig aktie i bolaget, av såväl serie A
som serie B, delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en s.k.
inlösenaktie. Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fastställa
avstämningsdag för uppdelning av aktie, vilken vid tidpunkten för kallelsen
beräknas bli den 8 maj 2009. Uppdelningen medför en nödvändig justering av
bolagsordningen enligt följande och det föreslås att
-

§ 4 ska lyda: "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 och högst 2 000 000
kronor.",
§ 5, första stycket, ska lyda: "Antalet aktier i bolaget skall vara lägst
30 000 000 och högst 120 000 000.", och
§ 5, andra stycket, andra meningen, ska lyda:. "Aktier av serie A skall kunna
utges till ett antal av högst 15 000 000 aktier och aktier av serie B skall
kunna utges till ett antal av högst 105 000 000 aktier.".

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier (punkt 18
b)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att aktiekapitalet ska minskas med
595 283, 4258 kronor genom indragning av 5 610 000 aktier av serie A och 33 943
716 aktier av serie B för återbetalning till aktieägarna. De aktier som ska dras in
utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning av aktie enligt ovan benämns
inlösenaktier. Betalning för varje inlösenaktie ska vara 1,25 kronor, varav ca. 1,23
kronor överstiger kvotvärdet. Eventuella indragna inlösenaktier av serie A
respektive serie B som innehas av bolaget ska dras in utan återbetalning och sådant
belopp ska avsättas till fri fond att användas av bolagsstämman. Den totala
inlösenlikviden uppgår därmed till högst 49 442 145 kronor. Styrelsen föreslår att
handel i inlösenaktier av serie B ska ske under tiden från och med den 12 maj 2009
till och med den 26 maj 2009. Styrelsen föreslår vidare att styrelsen bemyndigas att
fastställa avstämningsdag för indragning av inlösenaktier, vilken vid tidpunkten för
kallelsen beräknas bli den 29 maj 2009. Betalning beräknas ske genom Euroclear
Sweden AB:s (tidigare VPC AB) försorg den 3 juni 2009.
Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 18 c)
För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från
Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar
återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets
aktiekapital med 595 283,4258 kronor genom fondemission genom överföring från
bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Inga nya aktier ska ges ut i
samband med ökningen av aktiekapitalet.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser
att vidta sådana smärre justeringar av besluten i denna punkt 18 som kan komma att
erfordras i samband med registrering hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller
på grund av utländska formella krav.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § samt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen
(2005:551)
Styrelsen i Net Entertainment NE AB (publ), får härmed, i enlighet med 19 kap. 22
§ och 20 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) ("ABL"), avge följande yttrande till
förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier samt
minskning av bolagets aktiekapital för återbetalning till aktieägarna.
Styrelsens motivering till att det föreslagna bemyndigandet om återköp av egna
aktier samt minskningen av aktiekapitalet är förenliga med bestämmelserna i 17
kap. 3 § 2 och 3 st. ABL är följande.
Verksamhetens art, omfattning och risker
Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna
årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver
vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i
allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning
Bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2008 framgår av den senast
avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer
som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.
Det framgår av förslaget till minskning av aktiekapitalet att styrelsen föreslår att
bolagets aktiekapital minskas med 595 283,4255 kronor genom indragning av
5 610 000 A-aktier och 33 943 716 B-aktier, för återbetalning till aktieägarna.
Styrelsen föreslår samtidigt att bolagsstämman beslutar att återställa bolagets
aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med
595 283, 4255 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom
överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital till bolagets
aktiekapital. Efter genomförd fondemission kommer bolagets bundna egna kapital
och aktiekapital att vara oförändrat.
Den föreslagna återbetalningen uppgår till 1,25 kronor per aktie, vilket motsvarar
ett sammanlagt belopp om 49 442 145 kronor, utgörande 75 procent av bolagets
eget kapital och 42 procent av koncernens eget kapital. Utdelningsbara medel i
bolaget uppgick vid utgången av räkenskapsåret 2008 till 64,7 miljoner kronor.

Av årsredovisningen framgår bland annat att koncernens soliditet uppgår till 71,9
procent. Efter genomförd indragning och återbetalning kommer soliditeten att ha
ändrats till 59,6 procent. Den föreslagna utbetalningen äventyrar inte fullföljandet
av de investeringar som bedömts erforderliga.
Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget
kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina
förpliktelser på kort och lång sikt.
Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i
den senast avgivna årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen på
bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande
med beaktande av det nu föreslagna bemyndigandet om återköp av egna aktier samt
minskningen av aktiekapitalet.
Återköps- och minskningsförslagets forsvarlighet
Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens
kännedom är styrelsens bedömning att en allsidig bedömning av bolagets
ekonomiska ställning medför att förslagen om bemyndigandet om återköp av egna
aktier samt minskning av aktiekapitalet är försvarliga med hänsyn till
bestämmelserna i 17 kap. 3 § 2 och 3 st. ABL, d.v.s. med hänvisning till de krav
som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna
kapital samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm i april 2009
Net Entertainment NE AB (publ)
Styrelsen

Niclas Eriksson

Mikael Gottschlich

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551)
Styrelsen i Net Entertainment NE AB (publ), org nr 556532-6443, får härmed, i
enlighet med 20 kap. 13 § 4 st. aktiebolagslagen (2005:551), avge följande
redogörelse till förslag om minskning av bolagets aktiekapital.
Det framgår av förslaget om minskning av aktiekapitalet att styrelsen föreslår att
bolagets aktiekapital minskas med 595 283,4255 kronor genom indragning av
5 610 000 A-aktier och 33 943 716 B-aktier, för återbetalning till aktieägarna. Den
föreslagna återbetalningen uppgår till 1,25 kronor per aktie, vilket motsvarar ett
sammanlagt belopp om 49 442 145 kronor, utgörande 75 procent av bolagets eget
kapital och 42 procent av koncernens eget kapital. Utdelningsbara medel i bolaget
uppgick vid utgången av räkenskapsåret 2008 till 64,7 miljoner kronor. Av
årsredovisningen framgår bland annat att koncernens soliditet uppgår till
71,9 procent.
Styrelsens förslag innebär en minskning av bolagets aktiekapital med 595 283,4255
kronor, från 1 190 566,8516 kronor till 595 283,4255 kronor. För att åstadkomma
ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller
allmän domstol, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att återställa bolagets
aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med
595 283,4255 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom
överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital till bolagets
aktiekapital.
Sammantaget innebär styrelsens förslag enligt ovan att utdelningsbara medel i
bolaget minskar med 49 442 145 kronor till 14 648 762,5745 kronor enligt bolagets
balansräkning per den 31 december 2008. Efter genomförd fondemission kommer
bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att vara oförändrat.

Stockholm i april 2009
ntertainmentNE AB AB (publ)
—S-tyj^lsen
^ ~^
Rolf Blom

Jiclas Eriksson

Deloitte
Revisorns yttrande om huruvida årsstämman bör besluta enligt förslaget om minskning
av aktiekapitalet enligt 20 kap. 8 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551)
Till årsstämman i Net Entertainment NE AB (publ), org nr 556532-6443
Uppdrag och ansvarsfördelning
Vi har granskat styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet daterat i april 2009. Det är
styrelsen som har ansvaret för förslaget och för att förslaget är upprättad i enlighet med
aktiebolagslagen. Vårt ansvar är att granska förslaget så att vi kan lämna ett skriftligt yttrande
enligt 20 kap 8 § andra stycket aktiebolagslagen. Detta yttrande har endast till syfte att
fullgöra det krav som uppställts i 20 kap. 8 andra stycket aktiebolagslagen och får inte
användas för något annat ändamål.
Granskningens inriktning och omfattning
Granskningen har utförts i enlighet med FAR SRS rekommendation RevR 9 Revisorns övriga
yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Det innebär att vi har planerat
och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala oss om
huruvida årsstämman bör besluta i enlighet med förslaget. Granskningen har omfattat ett
urval av lämpliga bevis. Vi anser att vår granskning ger oss en rimlig grund för vårt uttalande
nedan.
Uttalanden
Vi tillstyrker styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till
aktieägarna av sammanlagt totalt 49 442 145 kronor med åtföljande beslut om återställning
av bolagets aktiekapital med 595 283,4255 kronor genom fondemission.
Stockholm i april 2009
Deloitte AB
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TherespKjellberg
Auktoriserad revisor

/
/

Deloitte
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen
(2005:551)
Till bolagsstämma i Net Entertainment NE AB (publ), org nr 556532-6443
Uppdrag och ansvarsfördelning
Vi har granskat styrelsens redogörelse, daterad i april 2009. Det är styrelsen som har ansvaret för
redogörelsen och för att den är upprättad i enlighet med aktiebolagslagen. Vårt ansvar är att
granska redogörelsen så att vi kan lämna ett skriftligt yttrande över den enligt 20 kap 14 §
aktiebolagslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Granskningen har utförts i enlighet med FAR SRS rekommendation RevR9 Revisorns övriga
yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Det innebär att vi har planerat och
utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala oss om
ändamålsenligheten och riktigheten i åtgärder som vidtas sammanhängande med bolagets bundna
egna kapital eller aktiekapital. Granskningen har omfattat ett urval av lämpliga bevis. Vi anser att
vår granskning ger mig en rimlig grund för vårt uttalande nedan.
Övriga uppgifter
Styrelsen har i sin redogörelse redogjort för de åtgärder som föreslagits för att bolagets bundna
egna kapital och bolagets aktiekapital inte skall minska. Styrelsen anger i sin redogörelse att
minskningsbeslutet skall förenas med beslut om fondemission, varigenom aktiekapitalet skall
tillföras 595 283,4255 kronor från fritt eget kapital.
Uttalande
På grundval av vår granskning är det vår mening att de åtgärder som har föreslagits och som
medför att varken bolagets egna kapital eller dess aktiekapital minskar är ändamålsenliga och att
de bedömningar som styrelsen har gjort om effekterna av dessa åtgärder är riktiga.
Stockholm i april 2009
Deloitte AB

Theresejxfellberg
Auktoriserad revisor

Bilaga 6

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av
sammanlagt högst 4 300 000 aktier av serie A och/eller serie B (motsvarande en
utspädning om cirka 10 procent av kapitalet efter genomförandet av den föreslagna
uppdelningen av aktier och automatiska inlösenförfarandet under punkt 18) mot
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest
med villkor.
Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna
erlägga betalning med egna finansiella instrument i samband med eventuella
företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra. Utgångspunkten för
emissionskursens fastställande ska vara, vid emissioner utan företrädesrätt för
aktieägarna, aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser
att vidta sådana smärre justeringar av besluten i denna punkt som kan komma att
erfordras i samband med registrering hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller
på grund av utländska formella krav.
Bolagsstämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner är giltigt endast om det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som
är företrädda vid stämman.

Bilaga 7

Beslut om incitamentsprogram
Styrelsen för bolaget finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att ledande
befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen har ett långsiktigt intresse av en
god värdeutveckling på aktien i bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang
förväntas även stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen
i sin helhet, höja motivationen samt ytterligare förstärka samhörighetskänslan inom
koncernen. Det angivna utgör även skälen till avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt vid emissionen.
Den maximala utspädningseffekten beräknas uppgå till högst cirka 1,9 procent av
det totala antalet aktier och cirka 0,9 procent av det totala antalet röster i bolaget,
förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.
Upplysningsvis informeras stämman om att styrelsen överväger att uppmuntra till
deltagande i incitamentsprogrammet genom att utge en kontant ersättning som
utbetalas en månad innan tilldelade optioner förfaller. Ersättningen kommer endast
att utbetalas under förutsättning att deltagaren alltjämt är anställd inom koncernen
samt att vissa andra förutsättningar är uppfyllda. Den kontanta nettoersättningen
kan maximalt uppgå till 50 procent av erlagd premie.
Förslaget under denna punkt är baserat på antalet aktier före föreslagen uppdelning
av aktier och automatiskt inlösenförfarande. Någon omräkning enligt
teckningsoptionsvillkoren ska ej ske för föreslagen uppdelning av aktier och
automatiskt inlösenförfarande enligt punkten 18 .
Redogörelse för tidigare incitamentsprogram, beredning av förslaget, kostnader för
programmet samt effekter på viktiga nyckeltal beskrivs i Bilaga A.
Emission av teckningsoptioner till anställda (punkt 20 a)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, ska emittera högst 525 000 teckningsoptioner med
åtföljande rätt till teckning av 525 000 aktier av serie B i bolaget på följande villkor.
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma vissa tillsvidareanställda i koncernen som inte sagt upp sig
eller blivit uppsagda/avskedade före teckningstidens utgång i enlighet med de
principer som anges nedan. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den

2 juni 2009 och betalning ska ske senast den 15 juni 2009. Överteckning kan inte
ske.
Anställda ska erbjudas att teckna teckningsoptioner till marknadsmässigt pris. Priset
för teckningsoptioner fastställs vid tidpunkten för teckningsperiodens ingång med
tillämpning av vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes). Beräkningen av
priset ska utföras av Ernst & Young eller annan oberoende expert. Anställda ska
erbjudas att teckna teckningsoptioner enligt följande:
Kategori 1 (VD)
teckningsoptioner

ska

erbjudas

att teckna

maximalt

200

000

Kategori 2 (övriga ledande befattningshavare - 3 personer) ska var och en
erbjudas att teckna maximalt 50 000 - 75 000 teckningsoptioner.
Kategori 3 (övriga nyckelpersoner - 7 personer) ska var och en erbjudas att
teckna maximalt 15 000 - 25 000 teckningsoptioner.
Det uppdras åt styrelsen att besluta om tilldelning inom angivna riktlinjer.
Erbjudande om teckning av teckningsoptioner till anställda utanför Sverige
förutsätter att inga rättsliga eller skattemässiga hinder föreligger samt att styrelsen
bedömer att sådant erbjudande kan ske med rimliga administrativa och/eller
ekonomiska resurser.
Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under tiden från och med 15 maj 2012
till och med den 15 juli 2012 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie av
serie B i bolaget, till en teckningskurs motsvarande 130 procent av B-aktiens
genomsnittliga sista betalkurs på Nasdaq OMX Stockholm under perioden från och
med den 12 maj 2009 till och med den 26 maj 2009, dock lägst en teckningskurs
motsvarande B-aktiens kvotvärde. Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i
beräkningen. Den sålunda framräknade teckningskursen ska avrundas till närmast
helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen ska fastställas
av styrelsen snarast efter utgången av angiven mätperiod.
De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga B - "Villkor
för Net Entertainment NE AB teckningsoptioner 2009/2012A". Bland annat
framgår av §8 i bilaga B att teckningskursen liksom antalet aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid
fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.
Vid full teckning och fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptioner kan
bolagets aktiekapital komma att öka med 15 802,50 kronor genom utgivande av
högst 525 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 3,01 öre, dock med förbehåll

för den höjning som kan föranledas av omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren
till följd av emissioner m.m. Dessa nya aktier utgör, vid fullt utnyttjande, cirka 1,3
procent av det totala antalet aktier och cirka 0,6 procent av det totala antalet röster i
bolaget. Utspädningseffekterna har beräknats som antal aktier och röster som högst
kan emitteras dividerat med totala antalet aktier respektive röster i bolaget efter
sådan emission.
Emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda (punkt 20 b)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, ska emittera högst 235 000 teckningsoptioner med
åtföljande rätt till teckning av 235 000 av serie B i bolaget på följande villkor.
Teckningsberättigad är bolagets dotterbolag Mobile Entertainment ME AB.
Dotterbolaget förvärvar teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet
för dotterbolaget att efter teckning och efter instruktioner från styrelsen erbjuda
framtida anställda i koncernen inom de kategorier och till det maximala antal som
anges i punkten 20 a ovan att till marknadsmässigt pris förvärva
teckningsoptionerna.
Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 2 juni 2009. Överteckning kan
inte ske.
Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under tiden från och med 15 maj 2012
till och med den 15 juli 2012 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie av
serie B i bolaget, till en teckningskurs motsvarande 130 procent av B-aktiens
genomsnittliga sista betalkurs på Nasdaq OMX Stockholm under perioden från och
med den 12 maj 2009 till och med den 26 maj 2009, dock lägst en teckningskurs
motsvarande B-aktiens kvotvärde. Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i
beräkningen. Den sålunda framräknade teckningskursen ska avrundas till närmast
helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen ska fastställas
av styrelsen snarast efter utgången av angiven mätperiod.
De teckningsoptioner som emitteras enligt denna punkt och som styrelsen inte anser
nödvändiga skall makuleras efter beslut av styrelsen.
De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga C - "Villkor
för Net Entertainment NE AB teckningsoptioner 2009/2012B". Bland annat framgår
av §8 i bilaga C att teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption
berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission
samt i vissa andra fall.

Vid full teckning och fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptioner kan
bolagets aktiekapital komma att öka med 7 073,50 kronor genom utgivande av
högst 235 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 3,01 öre, dock med förbehåll
för den höjning som kan föranledas av omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren
till följd av emissioner m.m. Dessa nya aktier utgör, vid fullt utnyttjande, cirka 0,6
procent av det totala antalet aktier och cirka 0,3 procent av det totala antalet röster i
bolaget.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser
att vidta sådana smärre justeringar av besluten i denna punkt som kan komma att
erfordras i samband med registrering hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller
på grund av utländska formella krav.
För beslut enligt styrelsens förslag i denna punkt krävs biträde av aktieägare med
minst nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Bilaga A

Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram
Det finns för närvarande inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i
bolaget.
Beredning av styrelsens förslag till teckningsoptionsprogram för anställda
Det föreslagna teckningsoptionsprogrammet har beretts av styrelsen
inhämtande av synpunkter från aktieägare och oberoende experter.

efter

Värdering m.m.
Anställdas teckning samt dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptionerna till
anställda ska ske till marknadsvärde. Värderingen av teckningsoptionerna ska
baseras på beräkning enligt Black-Scholes optionsvärderingsmodell och utföras av
Ernst & Young eller annan oberoende expert.
Vid en bedömd framtida volatilitetsnivå under teckningsoptionernas löptid om 45
procent samt antagande om att värdet på bolagets aktie vid tidpunkten för
värderingen av teckningsoptionerna uppgår till 46,70 kronor och att
teckningskursen för teckningsoptionerna uppgår till 60,70 kronor blir värdet per
teckningsoption 5,75 kronor. Vid beräkning av värdet har hänsyn tagits till
förväntad utdelning och värdeöverföring till aktieägare.

Kostnader och påverkan på nyckeltal
Med hänsyn till att teckningsoptionerna ska tecknas av anställda och överlåtas av
dotterbolaget till anställda till ett beräknat marknadspris bedöms inte
teckningsoptionsprogrammet medföra några kostnader utöver vissa mindre
kostnader för upprättande och administration. Utspädningseffekten av
teckningsoptionerna kan dock komma att påverka resultatet per aktie i enlighet med
redovisningsstandarden IAS 33.
Vid full teckning och överlåtelse av samtliga teckningsoptioner till ett pris
motsvarande det beräknade värdet i exemplet ovan under "Värdering m.m." erhåller
bolaget en sammanlagd teckningsoptionspremie respektive överlåtelselikvid om 4
370 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna och vid en antagen

teckningskurs om 60,70 kronor kommer bolaget därutöver att tillföras en
emissionslikvid om 46 132 000 kronor.

Bilaga B

Villkor för NET Entertainment NE AB:s teckningsoptioner 2009/2012A
§1

Definitioner

I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

"aktie"

aktie av serie B i bolaget;

"bankdag"

dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller
som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställt
med allmän helgdag;

"banken"

bank eller kontoförande institut som bolaget utser att
handha vissa uppgifter enligt dessa villkor;

"bolaget"

Net Entertainment NE AB, org nr 556532-6443;

"teckningsoption"

rätt att teckna aktie i bolaget mot betalning i pengar enligt
dessa villkor;

"teckning"

sådan nyteckning av aktier i bolaget, som avses i 14 kap
aktiebolagslagen (2005:551);

"teckningskurs"

den kurs per aktie till vilken teckning av nya aktier kan ske;

"Euroclear"

Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

§2

Teckningsoptioner och registrering

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 525 000 stycken.
Teckningsoptionerna representeras av optionsbevis. Optionsbevis är ställda till viss
man eller order. Optionsbevis kan inlämnas till bolaget för växling och utbyte till
andra valörer.

Förutsatt att bolaget är avstämningsbolag kan teckningsoptionerna registreras för
teckningsoptionsinnehavarens räkning på avstämningskonto i enlighet med lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Registreras teckningsoptioner på avstämningskonto utfärdas inte optionsbevis.
Registreringar avseende teckningsoptionerna, till följd av åtgärder enligt dessa
villkor, ombesörjs av bolaget, eller i förekommande fall av kontoförande institut.

§3

Rätt att teckna nya aktier

Innehavare av teckningsoption skall ha rätt att för varje teckningsoption teckna en
ny aktie.
Teckningskursen skall uppgå till ett belopp motsvarande 130 procent av aktiens
genomsnittliga sista betalkurs på Nasdaq OMX Stockholm under perioden från och
med den 12 maj 2009 till och med den 26 maj 2009, dock lägst en teckningskurs
motsvarande aktiens kvotvärde. Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i
beräkningen. Den sålunda framräknade teckningskursen ska avrundas till närmast
helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas uppåt.
Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8.
Omräkning får dock aldrig medföra att teckningskursen blir lägre än akties
kvotvärde. Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda
antalet teckningsoptioner berättigar och som en och samma innehavare samtidigt
önskar utnyttja.

§4

Anmälan om teckning

Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under tiden från och med den 15 maj
2012 till och med den 15 juli 2012.
Anmälan om teckning sker genom skriftlig anmälan till bolaget, varvid skall anges
det antal aktier som önskas tecknas samt skall teckningsoptionsinnehavaren
överlämna till bolaget optionsbevis representerande det antal teckningsoptioner som
önskas utnyttjas.
Är bolaget avstämningsbolag och teckningsoptionerna har registrerats på
avstämningskonto skall vid påkallande av teckning en för registreringsåtgärder,
ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till bolaget eller till den som
bolaget anvisar.
Anmälan om teckning är bindande och kan ej återkallas.

Inges inte anmälan om teckning inom första stycket angiven tid, upphör all rätt
enligt teckningsoptionerna att gälla.
§5

Betalning

Vid anmälan om teckning skall betalning erläggas på en gång i pengar för det antal
aktier som anmälan om teckning avser. Betalning skall ske kontant till ett av bolaget
anvisat konto.

§6

Införing i aktieboken m.m.

Sedan anmälan om teckning, betalning och tilldelning av aktier skett, skall de nya
aktierna omedelbart tas upp i aktieboken och anmälas till Bolagsverket för
registrering. Om bolaget utfärdar aktiebrev skall sådant utfärdande ske först sedan
teckning hos Bolagsverket har ägt rum.
Är bolaget avstämningsbolag skall, sedan anmälan om teckning, betalning och
tilldelning av aktier skett, de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok såsom
interimsaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på
avstämningskonto slutgiltig.
Aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna omfattas av de förbehåll om
hembud som kan finnas i bolagets bolagsordning.

§7

Utdelning på ny aktie

Är bolaget inte avstämningsbolag, medför de nytecknade aktierna rätt till
vinstutdelning från och med det utbetalningstillfälle där dagen för beslutet om
utdelning infaller efter den dag då de nytecknade aktierna införts i bolagets
aktiebok.
Är bolaget avstämningsbolag, medför de nytecknade aktierna rätt till utdelning från
och med det utdelningstillfälle där avstämningsdagen för utdelning infaller efter den
dag då de nytecknade aktierna införts i bolagets aktiebok.
§8

Omräkning av teckningskurs m.m.

Beträffande den rätt, som skall tillkomma innehavare i vissa situationer, skall
följande gälla:
A.

Genomför bolaget fondemission skall teckning - där anmälan om
teckning görs på sådan tid att den inte kan verkställas senast på tionde

kalenderdagen före bolagsstämma som beslutar om emissionen verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktie som
tillkommit på grund av teckning verkställd efter emissionsbeslutet
upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att den inte
har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto
sker först efter avstämningsdagen för emissionen.
Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemissionen
tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det
antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av.
Omräkningarna utförs av bolaget enligt följande formler:
omräknat antal
aktier som varje
teckningsoption
berättigar till
teckning av

omräknad
teckningskurs

föregående
antal aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av
~~ x antalet aktier efter fondemissionen
anta

^ ^tier före fondemissionen

föregående
teckningskurs x antalet aktier
före
fondemissionen
antalet aktier efter fondemissionen

Vid omräkning enligt ovanstående formel skall bortses från aktier som
innehas av bolaget. Enligt ovan omräknad teckningskurs och
omräknat antal aktier fastställs av bolaget snarast möjligt efter
bolagsstämmans beslut om fondemissionen men tillämpas först efter
avstämningsdagen för emissionen.
B.

Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna
skall moment A ovan äga motsvarande tillämpning, varvid som
avstämningsdag skall anses den dag då sammanläggningen respektive
uppdelning, på bolagets begäran, sker hos Euroclear.

C.

Genomför bolaget nyemission - med företrädesrätt för aktieägarna att
teckna nya aktier mot kontant betalning eller genom kvittning - skall
följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie
som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av
teckningsoption:
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1.

Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av
bolagsstämmans godkännande eller med stöd av
bolagsstämmans bemyndigande, skall i beslutet om
emissionen anges den senaste dag då teckning skall vara
verkställd för att aktie som tillkommit genom teckning
skall medföra rätt att deltaga i emissionen. Sådan dag får
inte infalla tidigare än tionde kalenderdagen efter
beslutet.

2.

Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall teckning som påkallas på sådan tid att teckningen inte kan
verkställas senast på tionde kalenderdagen före den
bolagsstämma som beslutar om emissionen - verkställas
först sedan bolaget verkställt omräkning enligt detta
mom C, näst sista stycket. Aktie som tillkommit på
grund av sådan teckning upptages interimistiskt på
avstämningskonto, vilket innebär att den inte har rätt att
delta i 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 teckningsoption
berättigar till teckning av. Omräkningarna utförs av bolaget enligt
följande formler:

... ,
omräknad
teckningskurs

omräknat antal
aktier som varje
teckningsoption
berättigar till
teckning av

föregående teckningskurs x aktiens
genomsnittliga börskurs under den i
emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)
v
&
'
aktiens genomsnittskurs ökad med det på
grundval därav framräknade teoretiska
värdet på teckningsrätten

föregående antal aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av
x (aktiens genomsnittskurs ökad med det
på grundval därav framräknade teoretiska
värdet på teckningsrätten)
aktiens genomsnittskurs
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Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för
varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den
under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Nasdaq
OMX Stockholm eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av
noterad betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen
ingå i beräkningen. Dag utan vare sig noterad betalkurs eller köpkurs
skall inte ingå i beräkningen.
Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande
formel:

teckningsrättens
v

e

_

det antal nya aktier som högst kan komma
att utges enligt emissionsbeslutet x
(aktiens genomsnittskurs - emissionskursen för den nya aktien)
antalet aktier före emissionsbeslutet

Vid omräkning enligt ovanstående formel skall bortses från aktier som
innehas av bolaget.
Uppstår härvid ett negativt värde, skall det teoretiska värdet på
teckningsrätten bestämmas till noll.
Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier
fastställs av bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och
skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.
Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal
aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts,
verkställs teckning endast preliminärt, varvid helt antal aktier enligt
det ännu inte omräknade antalet aktier upptas interimistiskt på
avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att teckningsoption
enligt det omräknade antalet aktier kan berättiga till ytterligare aktier.
Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna
fastställts.
D.

Genomför bolaget en emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen
- med företrädesrätt för aktieägarna - skall beträffande rätten till
deltagande i emissionen bestämmelserna i mom C, första stycket,
punkterna 1 och 2, äga motsvarande tillämpning.
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Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i
emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs
liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption
berättigar till teckning av. Omräkningarna utförs av bolaget enligt
följande formler:

omräknad
teckningskurs

föregående teckningskurs x aktiens
genomsnittliga börskurs under den i
emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med
teckningsrättens värde

omräknat antal
aktier som varje
teckningsoption
berättigar till
teckning av

föregående antal aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av
x (aktiens genomsnittskurs ökad med
teckningsrättens värde)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom C ovan
angivits.
Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för
varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den
under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Nasdaq
OMX Stockholm eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av
noterad betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen
ingå i beräkningen. Dag utan vare sig noterad betalkurs eller köpkurs
skall inte ingå i beräkningen.
Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier
fastställs av bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och
skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.
Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad
teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, skall
bestämmelserna i mom C, sista stycket ovan, äga motsvarande
tillämpning.
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E.

Skulle bolaget i andra fall än som avses i mom A-D ovan rikta
erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i
13 kap 1 § aktiebolagslagen, av bolaget förvärva värdepapper eller
rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer,
till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan
vederlag, skall vid teckning som påkallas på sådan tid, att därigenom
erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, en
omräkning ske dels av teckningskursen, dels av det antal aktier vartill
varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningen utförs
av bolaget enligt följande formler:

omräknad
teckningskurs

föregående teckningskurs x aktiens
genomsnittliga börskurs under den i
emissionsbeslutet fastställda anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med värdet
av rätten till deltagande i erbjudandet
(inköpsrättens värde)

omräknat antal
aktier som varje
teckningsoption
berättigar till
teckning av

föregående antal aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av
x (aktiens genomsnittskurs ökad med
inköpsrättens värde)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom C ovan
angivits.
För det fall aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt
rum, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara
inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde skall härvid anses motsvara
genomsnittet av det för varje börsdag under anmälningstiden
framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och
lägsta betalkursen enligt Nasdaq OMX Stockholm eller annan aktuell
marknadsnotering. I avsaknad av noterad betalkurs skall i stället den
som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan vare
sig noterad betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.
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För det fall att aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan
handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum,
skall omräkning av teckningskurs och antal aktier ske med tillämpning
så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom E, varvid
följande skall gälla. Om notering sker av de värdepapper eller
rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till
deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje
börsdag under 25 börsdagar från och med första dagen för sådan
notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta
och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter
vid Nasdaq OMX Stockholm eller annan aktuell marknadsnotering, i
förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i
samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs skall i
stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen.
Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar,
skall vid beräkningen av värdet av rätten till deltagande i erbjudandet
bortses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden
skall vid omräkning av teckningskurs och antal aktier enligt detta
stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 25
börsdagar. Om sådan notering ej äger rum skall värdet av rätten till
deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av
den marknadsvärdesförändring avseende bolagets aktier som kan
bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.
Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier
fastställs av bolaget snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och
skall tillämpas vid teckning som verkställs efter det att sådant
fastställande skett.
Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad
teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, skall
bestämmelserna i mom C, sista stycket ovan, äga motsvarande
tillämpning.
F.

Genomför bolaget en nyemission eller en emission enligt 14 eller 15
kap aktiebolagslagen — i samtliga fall med företrädesrätt för
aktieägarna - äger bolaget besluta att ge samtliga innehavare samma
företrädesrätt som enligt beslutet må tillkomma aktieägarna. Därvid
skall innehavarna oaktat sålunda att teckning ej verkställts, anses vara
ägare till det antal aktier, som innehavaren skulle ha erhållit om
teckning verkställts före emissionen. Den omständigheten att
innehavaren dessutom skulle ha kunnat erhålla ett kontant belopp skall
ej medföra någon rätt såvitt nu är ifråga.
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Skulle bolaget till sina aktieägare rikta ett sådant erbjudande som
avses i mom E. ovan, skall vad i föregående stycke sagts äga
motsvarande tillämpning.
Om bolaget skulle besluta att ge innehavarna av teckningsoption
företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta mom F, skall
någon omräkning enligt mom C, D, eller E av teckningskursen eller
antalet aktier som teckningsoption berättigar till inte äga rum.
G.

Beslutas om partiell delning enligt 24 kap aktiebolagslagen genom
vilken en del av bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller
flera andra bolag utan att bolaget upplöses skall tillämpas en
omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier. Omräkningarna
utföres av bolaget enligt följande formler:
föregående teckningskurs x aktiens
genomsnittliga börskurs under en period
om 25 börsdagar räknat från och med den
dag då aktien noteras utan rätt till

,
,
omräknad
, . ,
teckningskurs

delningsvederlag
=

omräknat antal
aktier som varje
teckningsoption
berättigar till
teckning av

(aktiens

genomsnitts-

kurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med värdet
av det delningsvederlag som utbetalas per
aktie

föregående antal aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av
x (aktiens genomsnittskurs ökad med
värdet av det delningsvederlag som
utbetalas per aktie
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för
varje börsdag under ovan angiven period om 25 börsdagar
framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och
lägsta betalkursen enligt Nasdaq OMX Stockholm eller annan aktuell
marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället
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den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan
vare sig noterad betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.
Värdet av det delningsvederlag som utges per aktie skall för det fall
delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som
är föremål för notering på börs eller annan auktoriserad marknadsplats
anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ovan
angiven period om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den för
under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Nasdaq
OMX Stockholm eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av
notering av betalkurs skall istället den som slutkurs noterade
köpkursen ingå i beräkningen.
För det fall delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra
värdepapper som inte är föremål för notering skall värdet av
delningsvederlaget så långt som möjligt fastställas med ledning av den
marknadsvärdesförändring avseende bolagets aktier som kan bedömas
ha uppkommit till följd av delningsvederlagets utgivande.
Enligt ovan omräknad teckningskurs och antal aktier som varje
teckningsoption berättigar till fastställs av bolaget två bankdagar efter
utgången av ovan angiven period om 25 börsdagar och skall tillämpas
vid teckning som verkställs därefter.
Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad
teckningskurs fastställts, skall bestämmelserna i mom C, sista stycket
ovan, äga motsvarande tillämpning.
Innehavarna skall inte kunna göra gällande någon rätt enligt dessa
villkor gentemot det eller de bolag som vid partiell delning övertar
tillgångar och skulder från bolaget.
H.

Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa
erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma
räkenskapsår utbetalade utdelningar, överskrider 10 procent av
aktiernas genomsnittskurs under en period om 25 börsdagar närmast
före den dag, då styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till
bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning skall, vid teckning
som påkallats på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför
rätt till erhållande av sådan utdelning, en omräkning ske dels av
teckningskursen, dels av det antal aktier vartill varje teckningsoption
berättigar. Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda
utdelningen som överstiger 10 procent av aktiernas genomsnittskurs
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under ovan nämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningen
utföres av bolaget enligt följande formler:
föregående teckningskurs x aktiens
genomsnittliga börskurs under en period
om 25 börsdagar räknat från och med den
dag då aktien noteras utan rätt till

,
,
omräknad
, . ,
teckningskurs

extraordinär
=

omräknat antal
aktier som varje
teckningsoption
berättigar till
teckning av

utdelning

(aktiens

genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med den
extraordinära utdelning som utbetalas per
aktie

föregående antal aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av
x (aktiens genomsnittskurs ökad med den
extraordinära utdelning som utbetalas per
aktie)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för
varje börsdag under ovan angiven period om 25 börsdagar
framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och
lägsta betalkursen enligt Nasdaq OMX Stockholm eller annan aktuell
marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället
den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan
vare sig noterad betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.
Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier
fastställs av bolaget två bankdagar efter utgången av ovan angiven
period om 25 börsdagar och skall tillämpas vid teckning som
verkställs därefter.
I.

Om bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till
aktieägarna vilken minskning är obligatorisk, skall en omräkning ske
dels av teckningskursen, dels av det antal aktier vartill varje
teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningen utförs av
bolaget enligt följande formler:
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föregående teckningskurs x aktiens
genomsnittliga börskurs under en tid av
25 börsdagar räknat från och med den dag
då aktien noteras utan rätt till
återbetalning (aktiens genomsnittskurs)

omräknad
teckningskurs

aktiens genomsnittskurs ökad med det
belopp som återbetalas per aktie

föregående antal aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av
x (aktiens genomsnittskurs ökad med det
belopp som återbetalas per aktie)

omräknat antal
aktier som varje
teckningsoption
berättigar till
teckning av

aktiens genomsnittskurs

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen
av aktier, skall i stället för det faktiska belopp som återbetalas per
aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

beraKnat
,
, .
aterbetalmngs, ,
, .
belopp per aktie

det faktiska belopp som återbetalas per
inlöst aktie minskat med aktiens
genomsnittliga börskurs under en period
om 25 börsdagar närmast 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 aktie minskat med
talet 1

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i
mom C ovan.
Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier
fastställs av bolaget två bankdagar efter utgången av den angivna
perioden om 25 börsdagar och skall tillämpas vid teckning som
verkställs därefter. Teckning verkställs ej under tiden från
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nedsättningsbeslutet till och med den dag, då den omräknade
teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställts.
Teckning som verkställs under tiden till dess att den omräknade
teckningskursen fastställts skall bestämmelserna i mom. C sista
stycket äga motsvarande tillämpning.
Om bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med
återbetalning till aktieägarna, vilken nedsättning inte är obligatorisk
eller om bolaget - utan att fråga är om minskningen av aktiekapital skulle genomföra återköp av egna aktier, men där åtgärden med
hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att
jämställa med minskning som är obligatorisk, skall omräkning av
teckningskursen och antal aktier som varje teckningsoption berättigar
till teckning av ske med tillämpning så långt som möjligt av de
principer som anges ovan i detta mom. I.
J.

Beslutas om inlösen av aktier till aktieägarna i annat fall än enligt
bestämmelserna i mom I, innebärande att dessa erhåller ersättning
som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalade
utdelningar, överskrider överskrider 10 procent av aktiernas
genomsnittskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den
dag, då styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till
bolagsstämman lämna förslag om sådan ersättning skall, vid teckning
som påkallats på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför
rätt till erhållande av sådan ersättning, en omräkning ske dels av
teckningskursen, dels av det antal aktier vartill varje teckningsoption
berättigar. Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda
ersättningen inklusive utdelning som överstiger 10 procent av
aktiernas genomsnittskurs under ovan nämnd period. Omräkning av
teckningskurs och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar
till teckning av ska ske med utgångspunkt av att värdet av
teckningsoptionerna lämnas oförändrat.

K.

Genomför bolaget byte av aktiekapitalsvaluta, innebärande att
bolagets aktiekapital skall vara bestämt i annan valuta än svenska
kronor, skall teckningskursen omräknas till samma valuta som
aktiekapitalet är bestämt i. Sådan valutaomräkning skall ske med
tillämpning av den växelkurs som använts för omräkning av
aktiekapitalet vid valutabytet.
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Enligt ovan omräknas teckningskurs fastställs av bolaget och skall
tillämpas vid teckning från och med den dag som bytet av
aktiekapitalsvaluta får verkan.
L.

Vid omräkning av teckningskursen enligt ovan skall denna avrundas
till närmast jämnt tiotal öre varvid fem öre skall avrundas uppåt, och
antalet aktier avrundas till två decimaler.

M.

Beslutas att bolaget skall träda i likvidation får, oavsett
likvidationsgrunden, anmälan om teckning ej därefter ske; rätten att
göra anmälan om teckning upphör i och med likvidationsbeslutet,
oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.
Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om
bolaget skall träda i likvidation jämlikt 25 kap 1 § aktiebolagslagen,
skall -innehavarna genom meddelande enligt § 10 underrättas om den
avsedda likvidationen. I meddelandet skall intagas en erinran om att
anmälan om teckning ej får ske sedan bolagsstämman fattat beslut om
likvidation.
Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan,
skall innehavarna - oavsett vad som i § 4 sägs om tidpunkt för
anmälan om teckning - äga rätt att göra anmälan om teckning, från
den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas
senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken
frågan om bolagets likvidation skall behandlas.

N.

Om bolaget skulle besluta om delning enligt 24 kap aktiebolagslagen
genom att godkänna delningsplan, varigenom samtliga bolagets
tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag och
bolaget därigenom upplöses utan likvidation, får anmälan om teckning
ej därefter ske.
Senast två månader innan bolaget tar ställning till fråga om delning
enligt ovan, skall innehavarna genom meddelande enligt § 10
underrättas om delningsplanen. I meddelandet skall en redogörelse
lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen
samt skall innehavarna erinras om att anmälan om teckning ej får ske,
sedan slutligt beslut fattats om delning i enlighet med vad som
angivits i första stycket ovan.
Skulle bolaget lämna meddelande om planerad delning enligt ovan,
skall innehavare - oavsett vad som i § 4 sägs om tidpunkt för anmälan
om teckning - äga rätt att göra anmälan om teckning, från den dag då
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meddelandet lämnats om delningsplanen, förutsatt att teckning kan
verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid
vilken delning skall beslutas jämlikt 24 kap aktiebolagslagen.
O.

Skulle bolagsstämman jämlikt 23 kap 15 § aktiebolagslagen godkänna
fusionsplan, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, får anmälan
om teckning därefter ej ske.
Senast en månad innan bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion
enligt ovan, skall innehavarna genom meddelande enligt § 10
underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet skall en redogörelse
lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen
samt skall innehavarna erinras om att anmälan om teckning ej får ske,
sedan slutligt beslut fattas om fusion i enlighet med vad som angivits i
föregående stycke.
Skulle bolaget lämna meddelande om planerad fusion enligt ovan,
skall innehavare - oavsett vad som i § 4 sägs om tidpunkt för anmälan
om teckning - äga rätt att göra anmälan om teckning, från den dag då
meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att teckning kan
verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma, vid
vilken fusionsplan, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, skall
godkännas.

P.

Beslutar bolagets styrelse om fusionsplan enligt 23 kap 28 §
aktiebolagslagen
eller blir bolagets aktier föremål
för
tvångsinlösenförfarande enligt 22 kap samma lag eller annan
motsvarande associationsrättslig lagstiftning skall följande gälla:
Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i bolaget, och offentliggör
bolagets styrelse sin avsikt att besluta om fusionsplan enligt i
föregående stycke angivet lagrum, skall bolaget, för det fall att sista
dag för anmälan om teckning enligt § 4 ovan infaller efter sådant
offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan om teckning
(slutdagen). Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från
offentliggörandet.
Äger en aktieägare (majoritetsaktieägaren) ensam eller tillsammans
med dotterföretag aktier representerande så stor andel av samtliga
aktier i bolaget att majoritetsaktieägaren, enligt vid var tid gällande
lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen av återstående aktier och
offentliggör majoritetsaktieägaren sin avsikt att påkalla sådan
tvångsinlösen utan att samtidigt offentliggöra sin avsikt att även
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påkalla tvångsinlösen av teckningsoptionerna, skall vad som i
föregående stycke om slutdag äga motsvarande tillämpning.
Om offentliggörande skett i enlighet med vad som anges ovan i detta
mom, skall - oavsett vad som i § 4 ovan sägs om tidpunkt för anmälan
om teckning - innehavare äga rätt att göra anmälan om teckning fram
till slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor före slutdagen genom
meddelande enligt § 10 nedan erinra innehavarna om denna rätt samt
att anmälan om teckning ej får påkallas efter slutdagen.
Q.

Oavsett vad under mom M, N. O. och P. ovan sagts om att anmälan
om teckning ej får ske efter beslut om likvidation, godkännande av
delningsplan, fusionsplan eller utgången av slutdag, skall rätten att
göra anmälan om teckning åter inträda för det fall att likvidationen
upphör eller delningen respektive fusionen ej genomförs.

R.

För den händelse bolaget skulle försättas i konkurs, får teckning ej
därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt, får
teckning återigen ske.

S.

Om bolagets ägarförhållanden ändras genom att det bestämmande
inflytandet över bolaget övergår till annan, oavsett om denne tidigare
varit aktieägare och oavsett om det sker genom ett eller flera förvärv
av aktier i bolaget eller på annat sätt, skall bolaget omedelbart
meddela innehavaren detta då bolaget erhållit kännedom härom i
enlighet med vad som föreskrivits § 10. Såvida bolaget inte beslutar
annorlunda skall innehavaren äga rätt till teckning från och med den
dag som infaller fem (5) vardagar från dagen för bolagets avsändande
av meddelande som avses i § 10, respektive den dag för införande i
rikstäckande tidning, vilkendera som inträffar först. Innehavarens rätt
till teckning upphör trettio (30) dagar efter det att bolaget lämnat
sådant meddelande. Därefter får teckning inte ske. Vid tillämpning av
detta stycke skall en person anses ha bestämmande inflytande över
bolaget, om personen vid tillämpning av 1 kap. 11 § aktiebolagslagen
skulle vara moderbolag och bolaget dotterbolag. Bestämmande
inflytande enligt detta stycke föreligger dock oavsett om personen är
ett aktiebolag eller annan juridisk, eller fysisk, person.

T.

Genomför bolaget åtgärd som avses ovan och skulle, enligt oberoende
parts bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel,
med hänsyn till teknisk utformning eller av annat skäl, ej kunna ske
eller leda till att den ekonomiska kompensationen som innehavarna
erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall oberoende
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part, förutsatt att bolagets styrelse lämnar skriftligt samtycke därtill,
genomföra omräkningen på sätt oberoende part finner ändamålsenligt
i syfte att omräkningen leder till skäligt resultat. På motsvarande sätt
skall oberoende part, förutsatt att bolagets styrelse lämnar skriftligt
samtycke därtill, genomföra omräkning då bolaget vidtar åtgärd som
enligt ovan annars inte skulle medföra omräkning och då sådan åtgärd
annars skulle innebära oskäliga ekonomiska konsekvenser för
innehavarna eller aktieägarna. Styrelsen äger även, om det är
ändamålsenligt, utgå från annan tidsfrist eller tidsperiod vid
tillämpning av denna § 8.
U.

För det fall bolagets aktier inte är noterade, skall omräkning av
teckningskurs och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar
till teckning av ske med tillämpning i möjligaste mån av de principer
som följer av mom. C - J ovan och skall ha som utgångspunkt att
värdet av teckningsoptionerna lämnas oförändrat.

§9

Särskilt åtagande av bolaget

Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i § 8 ovan angiven åtgärd som skulle
medföra en omräkning av teckningskursen till belopp understigande akties
kvotvärde.

§ 10

Meddelanden

Innehavare av teckningsoption är skyldig att utan dröjsmål till bolaget anmäla namn
och adress för registrering i bolagets register över teckningsoptionsinnehavare.
Meddelanden rörande teckningsoptionerna skall ske genom brev med posten till
teckningsoptionsinnehavarna under deras för bolaget senast kända adresser eller
genom kungörelse i en i riket dagligen utkommande tidning.
Brev som skickas genom rekommenderad försändelse skall anses ha kommit
teckningsoptionsinnehavarna tillhanda inom tre dagar från avsändandet.

§ 11

Förvaltarregistrering

Den som erhållit tillstånd enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen att istället för
aktieägare införas i bolagets aktiebok, äger rätt att registreras på konto som
innehavare. Sådan förvaltare skall betraktas som innehavare vid tillämpning av
dessa villkor.
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§ 12

Ändring av villkor

Bolaget äger besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning,
domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt - enligt
bolagets bedömning - av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och
innehavarnas rättigheter inte i någon avseende försämras.

§ 13

Sekretess

Bolaget, banken eller Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om
innehavare.
Bolaget äger rätt att få följande uppgifter från Euroclear om innehavares konto i
bolagets avstämningsregister:
1.

innehavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt
postadress,

2.

antal teckningsoptioner.

§ 14

Begränsning av bankens, bolagets och Euroclears ansvar

I fråga om de på banken, bolaget och Euroclear ankommande åtgärderna 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 svenskt eller utländskt lagbud, 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 banken,
bolaget eller Euroclear vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.
Banken, bolaget eller Euroclear är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada
som uppkommer, om normal aktsamliet förelegat.
Föreligger hinder för banken, bolaget eller Euroclear att vidta åtgärd enligt dessa
villkor på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas
till dess hindret har upphört.
§ 15

Tillämplig lag och forum

Svensk lag gäller för teckningsoptionerna och därmed sammanhängande rättsfrågor.
Talan rörande teckningsoptionerna skall väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid
annat sådant forum vars behörighet skriftligen accepteras av bolaget.
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Bilaga C

Villkor för NET Entertainment NE AB:s teckningsoptioner 2009/2012B
§1

Definitioner

I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

"aktie"

aktie av serie B i bolaget;

"bankdag"

dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller
som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställt
med allmän helgdag;

"banken"

bank eller kontoförande institut som bolaget utser att
handha vissa uppgifter enligt dessa villkor;

'bolaget"

Net Entertainment NE AB, org nr 556532-6443;

"teckningsoption"

rätt att teckna aktie i bolaget mot betalning i pengar enligt
dessa villkor;

"teckning"

sådan nyteckning av aktier i bolaget, som avses i 14 kap
aktiebolagslagen (2005:551);

"teckningskurs"

den kurs per aktie till vilken teckning av nya aktier kan ske;

"Euroclear"

Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

§2

Teckningsoptioner och registrering

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 235 000 stycken.
Teckningsoptionerna representeras av optionsbevis. Optionsbevis är ställda till viss
man eller order. Optionsbevis kan inlämnas till bolaget för växling och utbyte till
andra valörer.

Förutsatt att bolaget är avstämningsbolag kan teckningsoptionerna registreras för
teckningsoptionsinnehavarens räkning på avstämningskonto i enlighet med lagen
(1998:1479)
om kontoföring
av finansiella
instrument.
Registreras
teckningsoptioner på avstämningskonto utfärdas inte optionsbevis.
Registreringar avseende teckningsoptionerna, till följd av åtgärder enligt dessa
villkor, ombesörjs av bolaget, eller i förekommande fall av kontoförande institut.

§3

Rätt att teckna nya aktier

Innehavare av teckningsoption skall ha rätt att för varje teckningsoption teckna en
ny aktie.
Teckningskursen skall uppgå till ett belopp motsvarande 130 procent av aktiens
genomsnittliga sista betalkurs på Nasdaq OMX Stockholm under perioden från och
med den 12 maj 2009 till och med den 26 maj 2009, dock lägst en teckningskurs
motsvarande aktiens kvotvärde. Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i
beräkningen. Den sålunda framräknade teckningskursen ska avrundas till närmast
helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas uppåt.
Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8.
Omräkning får dock aldrig medföra att teckningskursen blir lägre än akties
kvotvärde. Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda
antalet teckningsoptioner berättigar och som en och samma innehavare samtidigt
önskar utnyttja.

§4

Anmälan om teckning

Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under tiden från och med den 15 maj
2012 till och med den 15 juli 2012.
Anmälan om teckning sker genom skriftlig anmälan till bolaget, varvid skall anges
det antal aktier som önskas tecknas samt skall teckningsoptionsinnehavaren
överlämna till bolaget optionsbevis representerande det antal teckningsoptioner som
önskas utnyttjas.
Är bolaget avstämningsbolag och teckningsoptionerna har registrerats på
avstämningskonto skall vid påkallande av teckning en för registreringsåtgärder,
ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till bolaget eller till den som
bolaget anvisar.
Anmälan om teckning är bindande och kan ej återkallas.
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Inges inte anmälan om teckning inom första stycket angiven tid, upphör all rätt
enligt teckningsoptionerna att gälla.
§5

Betalning

Vid anmälan om teckning skall betalning erläggas på en gång i pengar för det antal
aktier som anmälan om teckning avser. Betalning skall ske kontant till ett av bolaget
anvisat konto.
§6

Införing i aktieboken m.m.

Sedan anmälan om teckning, betalning och tilldelning av aktier skett, skall de nya
aktierna omedelbart tas upp i aktieboken och anmälas till Bolagsverket för
registrering. Om bolaget utfärdar aktiebrev skall sådant utfärdande ske först sedan
teckning hos Bolagsverket har ägt rum.
Är bolaget avstämningsbolag skall, sedan anmälan om teckning, betalning och
tilldelning av aktier skett, de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok såsom
interimsaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på
avstämningskonto slutgiltig.
Aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna omfattas av de förbehåll om
hembud som kan finnas i bolagets bolagsordning.

§7

Utdelning på ny aktie

Är bolaget inte avstämningsbolag, medför de nytecknade aktierna rätt till
vinstutdelning från och med det utbetalningstillfälle där dagen för beslutet om
utdelning infaller efter den dag då de nytecknade aktierna införts i bolagets
aktiebok.
Är bolaget avstämningsbolag, medför de nytecknade aktierna rätt till utdelning från
och med det utdelningstillfälle där avstämningsdagen för utdelning infaller efter den
dag då de nytecknade aktierna införts i bolagets aktiebok.
§8

Omräkning av teckningskurs m.m.

Beträffande den rätt, som skall tillkomma innehavare i vissa situationer, skall
följande gälla:
A.

Genomför bolaget fondemission skall teckning - där anmälan om
teckning görs på sådan tid att den inte kan verkställas senast på tionde
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kalenderdagen före bolagsstämma som beslutar om emissionen verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktie som
tillkommit på grund av teckning verkställd efter emissionsbeslutet
upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att den inte
har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto
sker först efter avstämningsdagen för emissionen.
Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemissionen
tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det
antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av.
Omräkningarna utförs av bolaget enligt följande formler:
omräknat antal
aktier som varje
teckningsoption
berättigar till
teckning av

omräknad
teckningskurs

föregående antal aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av
x antalet aktier efter fondemissionen
_
~

anta

^ aktier före fondemissionen

föregående teckningskurs x antalet aktier
före fondemissionen
antalet aktier efter fondemissionen

Vid omräkning enligt ovanstående formel skall bortses från aktier som
innehas av bolaget. Enligt ovan omräknad teckningskurs och
omräknat antal aktier fastställs av bolaget snarast möjligt efter
bolagsstämmans beslut om fondemissionen men tillämpas först efter
avstämningsdagen för emissionen.
B.

Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna
skall moment A ovan äga motsvarande tillämpning, varvid som
avstämningsdag skall anses den dag då sammanläggningen respektive
uppdelning, på bolagets begäran, sker hos Euroclear.

C.

Genomför bolaget nyemission - med företrädesrätt för aktieägarna att
teckna nya aktier mot kontant betalning eller genom kvittning - skall
följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie
som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av
teckningsoption:
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1.

Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av
bolagsstämmans godkännande eller med stöd av
bolagsstämmans bemyndigande, skall i beslutet om
emissionen anges den senaste dag då teckning skall vara
verkställd för att aktie som tillkommit genom teckning
skall medföra rätt att deltaga i emissionen. Sådan dag får
inte infalla tidigare än tionde kalenderdagen efter
beslutet.

2.

Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall teckning som påkallas på sådan tid att teckningen inte kan
verkställas senast på tionde kalenderdagen före den
bolagsstämma som beslutar om emissionen - verkställas
först sedan bolaget verkställt omräkning enligt detta
mom C, näst sista stycket. Aktie som tillkommit på
grund av sådan teckning upptages interimistiskt på
avstämningskonto, vilket innebär att den inte har rätt att
delta i 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 teckningsoption
berättigar till teckning av. Omräkningarna utförs av bolaget enligt
följande formler:

omräknad
teckningskurs

föregående teckningskurs x aktiens
genomsnittliga börskurs under den i
emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med det på
grundval därav framräknade teoretiska
värdet på teckningsrätten

omräknat antal
aktier som varje
teckningsoption
berättigar till
teckning av

föregående antal aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av
x (aktiens genomsnittskurs ökad med det
på grundval därav framräknade teoretiska
värdet på teckningsrätten)
aktiens genomsnittskurs
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Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för
varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den
under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Nasdaq
OMX Stockholm eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av
noterad betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen
ingå i beräkningen. Dag utan vare sig noterad betalkurs eller köpkurs
skall inte ingå i beräkningen.
Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande
formel:

teckningsrättens
v

e

=

det antal nya aktier som högst kan komma
att utges enligt emissionsbeslutet x
( a k t j e n s genomsnittskurs - emissionskursen för den nya aktien)
antalet aktier före emissionsbeslutet

Vid omräkning enligt ovanstående formel skall bortses från aktier som
innehas av bolaget.
Uppstår härvid ett negativt värde, skall det teoretiska värdet på
teckningsrätten bestämmas till noll.
Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier
fastställs av bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och
skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.
Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal
aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts,
verkställs teckning endast preliminärt, varvid helt antal aktier enligt
det ännu inte omräknade antalet aktier upptas interimistiskt på
avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att teckningsoption
enligt det omräknade antalet aktier kan berättiga till ytterligare aktier.
Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna
fastställts.
D.

Genomför bolaget en emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen
- med företrädesrätt för aktieägarna - skall beträffande rätten till
deltagande i emissionen bestämmelserna i mom C, första stycket,
punkterna 1 och 2, äga motsvarande tillämpning.
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Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i
emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs
liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption
berättigar till teckning av. Omräkningarna utförs av bolaget enligt
följande formler:

omräknad
teckningskurs

föregående teckningskurs x aktiens
genomsnittliga börskurs under den i
emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs
teckningsrättens värde

omräknat antal
aktier som varje
teckningsoption
berättigar till
teckning av

ökad

med

föregående antal aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av
x (aktiens genomsnittskurs ökad med
teckningsrättens värde)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom C ovan
angivits.
Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för
varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den
under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Nasdaq
OMX Stockholm eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av
noterad betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen
ingå i beräkningen. Dag utan vare sig noterad betalkurs eller köpkurs
skall inte ingå i beräkningen.
Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier
fastställs av bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och
skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.
Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad
teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, skall
bestämmelserna i mom C, sista stycket ovan, äga motsvarande
tillämpning.
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E.

Skulle bolaget i andra fall än som avses i mom A-D ovan rikta
erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i
13 kap 1 § aktiebolagslagen, av bolaget förvärva värdepapper eller
rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer,
till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan
vederlag, skall vid teckning som påkallas på sådan tid, att därigenom
erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbju^dandet, en
omräkning ske dels av teckningskursen, dels av det antal aktier vartill
varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningen utförs
av bolaget enligt följande formler:

omräknad
teckningskurs

föregående teckningskurs x aktiens
genomsnittliga börskurs under den i
emissionsbeslutet fastställda
anmälningstiden (aktiens
genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med värdet
av rätten till deltagande i erbjudandet
(inköpsrättens värde)

omräknat antal
aktier som varje
teckningsoption
berättigar till
teckning av

föregående antal aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av
x (aktiens genomsnittskurs ökad med
inköpsrättens värde)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom C ovan
angivits.
För det fall aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt
rum, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara
inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde skall härvid anses motsvara
genomsnittet av det för varje börsdag under anmälningstiden
framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och
lägsta betalkursen enligt Nasdaq OMX Stockholm eller annan aktuell
marknadsnotering. I avsaknad av noterad betalkurs skall i stället den
som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan vare
sig noterad betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.
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För det fall att aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan
handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum,
skall omräkning av teckningskurs och antal aktier ske med tillämpning
så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom E, varvid
följande skall gälla. Om notering sker av de värdepapper eller
rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till
deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje
börsdag under 25 börsdagar från och med första dagen för sådan
notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta
och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter
vid Nasdaq OMX Stockholm eller annan aktuell marknadsnotering, i
förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i
samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs skall i
stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen.
Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar,
skall vid beräkningen av värdet av rätten till deltagande i erbjudandet
bortses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden
skall vid omräkning av teckningskurs och antal aktier enligt detta
stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 25
börsdagar. Om sådan notering ej äger rum skall värdet av rätten till
deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av
den marknadsvärdesförändring avseende bolagets aktier som kan
bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.
Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier
fastställs av bolaget snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och
skall tillämpas vid teckning som verkställs efter det att sådant
fastställande skett.
Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad
teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, skall
bestämmelserna i mom C, sista stycket ovan, äga motsvarande
tillämpning.
F.

Genomför bolaget en nyemission eller en emission enligt 14 eller 15
kap aktiebolagslagen - i samtliga fall med företrädesrätt för
aktieägarna - äger bolaget besluta att ge samtliga innehavare samma
företrädesrätt som enligt beslutet må tillkomma aktieägarna. Därvid
skall innehavarna oaktat sålunda att teckning ej verkställts, anses vara
ägare till det antal aktier, som innehavaren skulle ha erhållit om
teckning verkställts före emissionen. Den omständigheten att
innehavaren dessutom skulle ha kunnat erhålla ett kontant belopp skall
ej medföra någon rätt såvitt nu är ifråga.
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Skulle bolaget till sina aktieägare rikta ett sådant erbjudande som
avses i mom E. ovan, skall vad i föregående stycke sagts äga
motsvarande tillämpning.
Om bolaget skulle besluta att ge innehavarna av teckningsoption
företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta mom F, skall
någon omräkning enligt mom C, D, eller E av teckningskursen eller
antalet aktier som teckningsoption berättigar till inte äga rum.
G.

Beslutas om partiell delning enligt 24 kap aktiebolagslagen genom
vilken en del av bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller
flera andra bolag utan att bolaget upplöses skall tillämpas en
omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier. Omräkningarna
utföres av bolaget enligt följande formler:

omräknad
teckningskurs

omräknat antal
aktier som varje
teckningsoption
berättigar till
teckning av

föregående teckningskurs x aktiens
genomsnittliga börskurs under en period
om 25 börsdagar räknat från och med den
dag då aktien noteras utan rätt till
delningsvederlag (aktiens
genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med värdet
av det delningsvederlag som utbetalas per
aktie

föregående antal aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av
x (aktiens genomsnittskurs ökad med
värdet av det delningsvederlag som
utbetalas per aktie
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för
varje börsdag under ovan angiven period om 25 börsdagar
framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och
lägsta betalkursen enligt Nasdaq OMX Stockholm eller annan aktuell
marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället
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den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan
vare sig noterad betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.
Värdet av det delningsvederlag som utges per aktie skall för det fall
delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som
är föremål för notering på börs eller annan auktoriserad marknadsplats
anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ovan
angiven period om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den för
under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Nasdaq
OMX Stockholm eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av
notering av betalkurs skall istället den som slutkurs noterade
köpkursen ingå i beräkningen.
För det fall delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra
värdepapper som inte är föremål för notering skall värdet av
delnings vederlaget så långt som möjligt fastställas med ledning av den
marknadsvärdesförändring avseende bolagets aktier som kan bedömas
ha uppkommit till följd av delningsvederlagets utgivande.
Enligt ovan omräknad teckningskurs och antal aktier som varje
teckningsoption berättigar till fastställs av bolaget två bankdagar efter
utgången av ovan angiven period om 25 börsdagar och skall tillämpas
vid teckning som verkställs därefter.
Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad
teckningskurs fastställts, skall bestämmelserna i mom C, sista stycket
ovan, äga motsvarande tillämpning.
Innehavarna skall inte kunna göra gällande någon rätt enligt dessa
villkor gentemot det eller de bolag som vid partiell delning övertar
tillgångar och skulder från bolaget.
H.

Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa
erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma
räkenskapsår utbetalade utdelningar, överskrider 10 procent av
aktiernas genomsnittskurs under en period om 25 börsdagar närmast
före den dag, då styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till
bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning skall, vid teckning
som påkallats på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför
rätt till erhållande av sådan utdelning, en omräkning ske dels av
teckningskursen, dels av det antal aktier vartill varje teckningsoption
berättigar. Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda
utdelningen som överstiger 10 procent av aktiernas genomsnittskurs
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under ovan nämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningen
utföres av bolaget enligt följande formler:
föregående teckningskurs x aktiens
genomsnittliga börskurs under en period
om 25 börsdagar räknat från och med den
dag då aktien noteras utan rätt till

,
,
omräknad
, . ,
teckningskurs

extraordinär
=

omräknat antal
aktier som varje
teckningsoption
berättigar till
teckning av

utdelning

(aktiens

genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med den
extraordinära utdelning som utbetalas per
aktie

föregående antal aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av
x (aktiens genomsnittskurs ökad med den
extraordinära utdelning som utbetalas per
aktie)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för
varje börsdag under ovan angiven period om 25 börsdagar
framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och
lägsta betalkursen enligt Nasdaq OMX Stockholm eller annan aktuell
marknadsnotering. I avsaknad av note-ring av betalkurs skall i stället
den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan
vare sig noterad betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.
Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier
fastställs av bolaget två bankdagar efter utgången av ovan angiven
period om 25 börsda^gar och skall tillämpas vid teckning som
verkställs därefter.
I.

Om bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till
aktieägarna vilken minskning är obligatorisk, skall en omräkning ske
dels av teckningskursen, dels av det antal aktier vartill varje
teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningen ut^förs av
bolaget enligt följande formler:
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föregående teckningskurs x aktiens
genomsnittliga börskurs under en tid av
25 börsdagar räknat från och med den dag
då aktien noteras utan rätt till
återbetalning (aktiens genomsnittskurs)

omräknad
teckningskurs

aktiens genomsnittskurs ökad med det
belopp som återbetalas per aktie

omräknat antal
aktier som varje
teckningsoption
berättigar till
teckning av

föregående antal aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av
x (aktiens genomsnittskurs ökad med det
belopp som återbetalas per aktie)
aktiens genomsnittskurs

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen
av aktier, skall i stället för det faktiska belopp som återbetalas per
aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:
det faktiska belopp som återbetalas per
inlöst aktie minskat med aktiens
genomsnittliga börskurs under en period
om 25 börsdagar
närmast före den dag då
ö
.
.
aktien noteras utan rätt till deltagande i

, .,
beräknat
,
, . , ,
aterbetalrungsbelopp
=

nedsättningen (aktiens genomsnittskurs)
det antal aktier i bolaget som ligger till
grund för inlösen av aktie minskat med
talet 1

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i
mom C ovan.
Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier
fastställs av bolaget två bankdagar efter utgången av den angivna
perioden om 25 börsdagar och skall tillämpas vid teckning som
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verkställs därefter. Teckning verkställs ej under tiden från
nedsättningsbeslutet till och med den dag, då den omräknade
teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställts.
Teckning som verkställs under tiden till dess att den omräknade
teckningskursen fastställts skall bestämmelserna i mom. C sista
stycket äga motsvarande tillämpning.
Om bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med
återbetalning till aktieägarna, vilken nedsättning inte är obligatorisk
eller om bolaget - utan att fråga är om minskningen av aktiekapital skulle genomföra återköp av egna aktier, men där åtgärden med
hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att
jämställa med minskning som är obligatorisk, skall omräkning av
teckningskursen och antal aktier som varje teckningsoption berättigar
till teckning av ske med tillämpning så långt som möjligt av de
principer som anges ovan i detta mom. I.
J.

Beslutas om inlösen av aktier till aktieägarna i annat fall än enligt
bestämmelserna i mom I, innebärande att dessa erhåller ersättning
som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalade
utdelningar, överskrider överskrider 10 procent av aktiernas
genomsnittskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den
dag, då styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till
bolagsstämman lämna förslag om sådan ersättning skall, vid teckning
som påkallats på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför
rätt till erhållande av sådan ersättning, en omräkning ske dels av
teckningskursen, dels av det antal aktier vartill varje teckningsoption
berättigar. Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda
ersättningen inklusive utdelning som överstiger 10 procent av
aktienias genomsnittskurs under ovan nämnd period. Omräkning av
teckningskurs och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar
till teckning av ska ske med utgångspunkt av att värdet av
teckningsoptionerna lämnas oförändrat.

K.

Genomför bolaget byte av aktiekapitalsvaluta, innebärande att
bolagets aktiekapital skall vara bestämt i annan valuta än svenska
kronor, skall teckningskursen omräknas till samma valuta som
aktiekapitalet är bestämt i. Sådan valutaomräkning skall ske med
tillämpning av den växelkurs som använts för omräkning av
aktiekapitalet vid valutabytet.
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Enligt ovan omräknas teckningskurs fastställs av bolaget och skall
tillämpas vid teckning från och med den dag som bytet av
aktiekapitalsvaluta får verkan.
L.

Vid omräkning av teckningskursen enligt ovan skall denna avrundas
till närmast jämnt tiotal öre varvid fem öre skall avrundas uppåt, och
antalet aktier avrundas till två decimaler.

M.

Beslutas att bolaget skall träda i likvidation får, oavsett
likvidationsgrunden, anmälan om teckning ej därefter ske; rätten att
göra anmälan om teckning upphör i och med likvidationsbeslutet,
oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.
Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om
bolaget skall träda i likvidation jämlikt 25 kap 1 § aktiebolagslagen,
skall innehavarna genom meddelande enligt § 10 underrättas om den
avsedda likvidationen. I meddelandet skall intagas en erinran om att
anmälan om teckning ej får ske sedan bolagsstämman fattat beslut om
likvidation.
Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan,
skall innehavarna - oavsett vad som i § 4 sägs om tidpunkt för
anmälan om teckning - äga rätt att göra anmälan om teckning, från
den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas
senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken
frågan om bolagets likvidation skall behandlas.

N.

Om bolaget skulle besluta om delning enligt 24 kap aktiebolagslagen
genom att godkänna delningsplan, varigenom samtliga bolagets
tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag och
bolaget därigenom upplöses utan likvidation, får anmälan om teckning
ej därefter ske.
Senast två månader innan bolaget tar ställning till fråga om delning
enligt ovan, skall innehavarna genom meddelande enligt § 10
underrättas om delningsplanen. I meddelandet skall en redogörelse
lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen
samt skall innehavarna erinras om att anmälan om teckning ej får ske,
sedan slutligt beslut fattats om delning i enlighet med vad som
angivits i första stycket ovan.
Skulle bolaget lämna meddelande om planerad delning enligt ovan,
skall innehavare - oavsett vad som i § 4 sägs om tidpunkt för anmälan
om teckning - äga rätt att göra anmälan om teckning, från den dag då
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meddelandet lämnats om delningsplanen, förutsatt att teckning kan
verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid
vilken delning skall beslutas jämlikt 24 kap aktiebolagslagen.
O.

Skulle bolagsstämman jämlikt 23 kap 15 § aktiebolagslagen godkänna
fusionsplan, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, får anmälan
om teckning därefter ej ske.
Senast en månad innan bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion
enligt ovan, skall innehavarna genom meddelande enligt § 10
underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet skall en redogörelse
lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen
samt skall innehavarna erinras om att anmälan om teckning ej får ske,
sedan slutligt beslut fattas om fusion i enlighet med vad som angivits i
föregående stycke.
Skulle bolaget lämna meddelande om planerad fusion enligt ovan,
skall innehavare - oavsett vad som i § 4 sägs om tidpunkt för anmälan
om teckning - äga rätt att göra anmälan om teckning, från den dag då
meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att teckning kan
verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma, vid
vilken fusionsplan, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, skall
godkännas.

P.

Beslutar bolagets styrelse om fusionsplan enligt 23 kap 28 §
aktiebolagslagen
eller blir bolagets aktier föremål
för
tvångsinlösenförfarande enligt 22 kap samma lag eller annan
motsvarande associationsrättslig lagstiftning skall följande gälla:
Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i bolaget, och offentliggör
bolagets styrelse sin avsikt att besluta om fusionsplan enligt i
föregående stycke angivet lagrum, skall bolaget, för det fall att sista
dag för anmälan om teckning enligt § 4 ovan infaller efter sådant
offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan om teckning
(slutdagen). Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från
offentliggörandet.
Äger en aktieägare (majoritetsaktieägaren) ensam eller tillsammans
med dotterföretag aktier representerande så stor andel av samtliga
aktier i bolaget att majoritetsaktieägaren, enligt vid var tid gällande
lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen av återstående aktier och
offentliggör majoritetsaktieägaren sin avsikt att påkalla sådan
tvångsinlösen utan att samtidigt offentliggöra sin avsikt att även
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påkalla tvångsinlösen av teckningsoptionenia, skall vad som i
föregående stycke om slutdag äga motsvarande tillämpning.
Om offentliggörande skett i enlighet med vad som anges ovan i detta
mom, skall - oavsett vad som i § 4 ovan sägs om tidpunkt för anmälan
om teckning - innehavare äga rätt att göra anmälan om teckning fram
till slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor före slutdagen genom
meddelande enligt § 10 nedan erinra innehavarna om denna rätt samt
att anmälan om teckning ej får påkallas efter slutdagen.
Q.

Oavsett vad under mom M, N. O. och P. ovan sagts om att anmälan
om teckning ej får ske efter beslut om likvidation, godkännande av
delningsplan, fusionsplan eller utgången av slutdag, skall rätten att
göra anmälan om teckning åter inträda för det fall att likvidationen
upphör eller delningen respektive fusionen ej genomförs.

R.

För den händelse bolaget skulle försättas i konkurs, får teckning ej
därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt, får
teckning återigen ske.

S.

Om bolagets ägarförhållanden ändras genom att det bestämmande
inflytandet över bolaget övergår till annan, oavsett om denne tidigare
varit aktieägare och oavsett om det sker genom ett eller flera förvärv
av aktier i bolaget eller på annat sätt, skall bolaget omedelbart
meddela innehavaren detta då bolaget erhållit kännedom härom i
enlighet med vad som föreskrivits § 10. Såvida bolaget inte beslutar
annorlunda skall innehavaren äga rätt till teckning från och med den
dag som infaller fem (5) vardagar från dagen för bolagets avsändande
av meddelande som avses i § 10, respektive den dag för införande i
rikstäckande tidning, vilkendera som inträffar först. Innehavarens rätt
till teckning upphör trettio (30) dagar efter det att bolaget lämnat
sådant meddelande. Därefter får teckning inte ske. Vid tillämpning av
detta stycke skall en person anses ha bestämmande inflytande över
bolaget, om personen vid tillämpning av 1 kap. 11 § aktiebolagslagen
skulle vara moderbolag och bolaget dotterbolag. Bestämmande
inflytande enligt detta stycke föreligger dock oavsett om personen är
ett aktiebolag eller annan juridisk, eller fysisk, person.

T.

Genomför bolaget åtgärd som avses ovan och skulle, enligt oberoende
parts bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel,
med hänsyn till teknisk utformning eller av annat skäl, ej kunna ske
eller leda till att den ekonomiska kompensationen som innehavarna
erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall oberoende
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part, förutsatt att bolagets styrelse lämnar skriftligt samtycke därtill,
genomföra omräkningen på sätt oberoende part finner ändamålsenligt
i syfte att omräkningen leder till skäligt resultat. På motsvarande sätt
skall oberoende part, förutsatt att bolagets styrelse lämnar skriftligt
samtycke därtill, genomföra omräkning då bolaget vidtar åtgärd som
enligt ovan annars inte skulle medföra omräkning och då sådan åtgärd
annars skulle innebära oskäliga ekonomiska konsekvenser för
innehavarna eller aktieägarna. Styrelsen äger även, om det är
ändamålsenligt, utgå från annan tidsfrist eller tidsperiod vid
tillämpning av denna § 8.
U.

För det fall bolagets aktier inte är noterade, skall omräkning av
teckningskurs och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar
till teckning av ske med tillämpning i möjligaste mån av de principer
som följer av mom. C - J ovan och skall ha som utgångspunkt att
värdet av teckningsoptionerna lämnas oförändrat.

§9

Särskilt åtagande av bolaget

Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i § 8 ovan angiven åtgärd som skulle
medföra en omräkning av teckningskursen till belopp understigande akties
kvotvärde.

§ 10

Meddelanden

Innehavare av teckningsoption är skyldig att utan dröjsmål till bolaget anmäla namn
och adress för registrering i bolagets register över teckningsoptionsinnehavare.
Meddelanden rörande teckningsoptionerna skall ske genom brev med posten till
teckningsoptionsinnehavarna under deras för bolaget senast kända adresser eller
genom kungörelse i en i riket dagligen utkommande tidning.
Brev som skickas genom rekommenderad försändelse skall anses ha kommit
teckningsoptionsinnehavarna tillhanda inom tre dagar från avsändandet.
§ 11

Förvaltarregistrering

Den som erhållit tillstånd enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen att istället för
aktieägare införas i bolagets aktiebok, äger rätt att registreras på konto som
innehavare. Sådan förvaltare skall betraktas som innehavare vid tillämpning av
dessa villkor.
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§ 12

Ändring av villkor

Bolaget äger besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning,
domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt - enligt
bolagets bedömning - av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och
innehavarnas rättigheter inte i någon avseende försämras.

§ 13

Makulering av teckningsoptioner

Bolaget äger besluta om makulering av teckningsoptioner som innehas av bolaget
eller dess dotterbolag.

§ 14

Sekretess

Bolaget, banken eller Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om
innehavare.
Bolaget äger rätt att få följande uppgifter från Euroclear om innehavares konto i
bolagets avstämningsregister:
1.

innehavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt
postadress,

2.

antal teckningsoptioner.

§ 15

Begränsning av bankens, bolagets och Euroclears ansvar

I fråga om de på banken, bolaget och Euroclear ankommande åtgärderna 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 svenskt eller utländskt lagbud, 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 banken,
bolaget eller Euroclear vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.
Banken, bolaget eller Euroclear är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada
som uppkommer, om normal aktsamhet förelegat.
Föreligger hinder för banken, bolaget eller Euroclear att vidta åtgärd enligt dessa
villkor på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas
till dess hindret har upphört.
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§ 16

Tillämplig lag och forum

Svensk lag gäller för teckningsoptionerna och därmed sammanhängande rättsfrågor.
Talan rörande teckningsoptionerna skall väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid
annat sådant forum vars behörighet skriftligen accepteras av bolaget.
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Bilaga 8

Bolagsordning Net Entertainment NE AB, org. nr. 556532-6443

§1
Bolagets firma är Net Entertainment NE AB (publ).
§2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla och marknadsföra
kommersiella tjänster för distribution via Internet och andra media och därmed
förenlig verksamhet.
§3
Bolaget har sitt säte i Stockholm.
§4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.
§5
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.
Aktier skall kunna ges ut av två slag, aktier av serie A och aktier av serie B. Aktier
av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 15 000 000 aktier och aktier av
serie B skall kunna utges till ett antal av högst 105 000 000 aktier. Aktierna av serie
A medför vardera tio röster per aktie och aktier av serie B medför vardera en röst
per aktie.
Aktier av serie A skall på begäran av aktieägaren kunna omvandlas till aktier av
serie B i nedan angiven ordning:
Framställning om omvandling skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid
skall anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte
skall avse vederbörandes hela innehav av aktier av serie A, vilka av dessa som
omvandlingen skall avse. Styrelsen är för bolaget skyldig att på det efter
framställningen närmast följande styrelsesammanträdet behandla ärendet.
Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är
verkställd när den registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya
aktier av både serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga
företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal

aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med
primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär
företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker
med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande
till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast
aktier av visst slag, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är aktier av
serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det
antal aktier de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut
teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna
teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att
nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler
som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut
mot.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta
beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.
§6
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst nio ledamöter.
§7
Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer, med eller utan revisorssuppleant.
§8
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.
§9
Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar samt i Dagens Industri.
§10
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara
upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela
aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551),
avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget
senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton
och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§11

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och
antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring
av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt
4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de
rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Bilaga 9

Bolagsordning Net Entertainment NE AB, org. nr. 556532-6443

§1
Bolagets firma är Net Entertainment NE AB (publ).
§2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla och marknadsföra
kommersiella tjänster för distribution via Internet och andra media och därmed
förenlig verksamhet.
§3
Bolaget har sitt säte i Stockholm.
§4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.
§5
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.
Aktier skall kunna ges ut av två slag, aktier av serie A och aktier av serie B. Aktier
av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 15 000 000 aktier och aktier av
serie B skall kunna utges till ett antal av högst 105 000 000 aktier. Aktierna av serie
A medför vardera tio röster per aktie och aktier av serie B medför vardera en röst
per aktie.
Aktier av serie A skall på begäran av aktieägaren kunna omvandlas till aktier av
serie B i nedan angiven ordning:
Framställning om omvandling skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid
skall anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte
skall avse vederbörandes hela innehav av aktier av serie A, vilka av dessa som
omvandlingen skall avse. Styrelsen är för bolaget skyldig att på det efter
framställningen närmast följande styrelsesammanträdet behandla ärendet.
Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är
verkställd när den registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya
aktier av både serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga
företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal

aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med
primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär
företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker
med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande
till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast
aktier av visst slag, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är aktier av
serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det
antal aktier de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut
teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna
teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att
nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler
som om emissionen gällde de aktier som konvertiblema kan komma att bytas ut
mot.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta
beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.
§6
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst nio ledamöter.
§7
Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer, med eller utan revisorssuppleant.
§8
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.
§9
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkt för kallelse ska information om
att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.
§10
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara
upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela
aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551),
avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget
senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton
och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§11

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och
antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring
av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt
4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de
rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

