BILAGA A

VILLKOR FÖR MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAGS TECKNINGSOPTIONER, SERIE 2015

§1

Definitioner

I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.
"bolaget" avser Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), org. nr 556677-9871;
"teckningsoptionsinnehavare" avser innehavare av teckningsoption;
"teckningsoption" avser rätt att teckna aktie i bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor;
"teckning" avser sådan nyteckning av aktier i bolaget, som avses i 14 kap aktiebolagslagen
(2005:551); och
"teckningskurs" avser den kurs per aktie till vilken teckning av nya aktier kan ske.
§2

Teckningsoptioner och optionsbevis

Bolaget ska utfärda optionsbevis ställda till viss man eller order. Bolaget verkställer på begäran av
teckningsoptionsinnehavare utbyte och växling av optionsbevis.
§3

Teckning av nya aktier

Teckningsoptionsinnehavare ska äga rätt att från och med registreringen av teckningsoptionerna vid
Bolagsverket till och med 2025-12-31 eller den tidigare dag som följer av § 7 nedan, för varje
teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om en (1) krona, dock alltid lägst
aktiens kvotvärde.
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 § 7 nedan.
Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner
berättigar, som en och samma teckningsoptionsinnehavare samtidigt önskar utnyttja.
§4

Anmälan om teckning

Anmälan om teckning sker genom att teckningsoptionsinnehavare skriftligen till bolaget anmäler sitt
intresse att teckna, varvid ska anges det antal aktier som önskas tecknas samt att
teckningsoptionsinnehavaren ska överlämna till bolaget optionsbevis representerande det antal
teckningsoptioner som önskas utnyttjas. Anmälan om teckning är bindande och kan inte återkallas.
Inges inte anmälan om teckning inom i § 3 angiven tid, upphör all rätt enligt teckningsoptionerna att
gälla.
Teckning verkställs genom att de nya aktierna upptas i aktieboken, varefter bolaget, under
förutsättning att betalning för de nya aktierna erlagts, ska anmäla de nya aktierna för registrering hos
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
§5

Betalning

Vid anmälan om teckning ska betalning för tecknade aktier omedelbart erläggas i pengar. Betalning
ska ske till av bolaget anvisat konto.
§6

Utdelning på ny aktie

Aktie, som tillkommit på grund av teckning, medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag som infaller efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och
aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
§7

Omräkning av teckningskurs m. m.

Följande rätt till omräkning av teckningskurs ska tillkomma teckningsoptionsinnehavare.
Genomför bolaget fondemission eller ska aktierna i bolaget sammanläggas eller uppdelas
("fondemission") ska en häremot svarande omräkning av teckningskursen liksom antalet aktier som
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varje teckningsoption berättigar till ske. Omräkningarna, vilka utförs av bolaget, ska ske enligt följande.
Det omräknade antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska motsvara det
tidigare antal aktier den teckningsoptionen berättigade till teckning av enligt § 3 omedelbart före
fondemissionen multiplicerat med kvoten av antalet aktier efter fondemissionen och antalet aktier före
fondemissionen. Den omräknade teckningskursen ska motsvara teckningskursen omedelbart före
fondemissionen multiplicerat med kvoten av antalet aktier före fondemissionen och antalet aktier efter
fondemissionen.
Genomför bolaget enligt principerna om företrädesrätt i aktiebolagslagen nyemission, emission av
konvertibla skuldebrev eller emission av teckningsoptioner eller riktar bolaget enligt sagda princip
annat erbjudande till sina aktieägare att av bolaget förvärva värdepapper av något slag, ska
omräkning inte ske av vare sig teckningskurs eller antal teckningsoptioner som berättigas.
Genomför bolaget nedsättning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna eller utdelning i form
av värdepapper av något slag, ska bolaget träffa överenskommelse med teckningsoptionsinnehavare
beträffande vilken ändrad teckningskurs som ska tillämpas efter sådan åtgärd eller ska vid teckning
som verkställs efter sådan åtgärd tillämpas en omräknad teckningskurs motsvarande enligt § 3
gällande teckningskurs minskat med det belopp per aktie som återbetalats till aktieägarna eller värdet
per aktie av de utdelade värdepappren. Omräkningarna utförs av bolaget.
Beslutas att bolaget ska träda i likvidation enligt aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden,
anmälan om teckning inte därefter ske. Rätten att påkalla teckning upphör i och med
likvidationsbeslutet, oaktat om beslutet vunnit laga kraft. Senast två månader innan bolagsstämma tar
ställning till fråga om bolaget ska träda i likvidation, ska teckningsoptionsinnehavarna genom skriftligt
meddelande underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet ska intagas en erinran om att
anmälan om teckning inte får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation. Om bolaget
lämnar meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska teckningsoptionsinnehavare - oavsett vad
som i § 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för teckning - äga rätt att påkalla 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 ska behandlas.
Skulle bolagsstämman besluta om fusion enligt 23 kap aktiebolagslagen, varigenom bolaget ska
uppgå i annat bolag, eller delning enligt 24 kap aktiebolagslagen varigenom bolaget delas i två eller
flera bolag får anmälan om teckning inte därefter ske. Senast två månader innan bolaget tar slutlig
ställning till fråga enligt ovan, ska teckningsoptionsinnehavarna genom skriftligt meddelande
underrättas om den avsedda fusionen/delningen. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det
huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionen/delningen samt ska teckningsoptionsinnehavarna
erinras om att anmälan om teckning inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion/delning. Om
bolaget lämnar meddelande om avsedd fusion/delning enligt ovan, ska teckningsoptionsinnehavare oavsett vad som i § 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för teckning - äga rätt att påkalla teckning från
den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde
kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken beslutet fattats om att bolaget ska uppgå i annat
bolag eller delas.
Blir bolagets aktier föremål för tvångsinlösen enligt 22 kap aktiebolagslagen ska följande gälla.
Mottager bolagets styrelse begäran om tvångsinlösen av aktier i bolaget, ska bolaget, för det fall att
sista dag för teckning enligt § 3 ovan infaller efter sådan begäran, fastställa en ny sista dag för
anmälan om teckning (slutdagen), som ska infalla inom 60 dagar från begäran om tvångsinlösen. Efter
det att slutdagen fastställts ska - oavsett vad som i § 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för teckning teckningsoptionsinnehavare äga rätt att påkalla teckning fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra
veckor före slutdagen genom skriftligt meddelande erinra teckningsoptionsinnehavarna om denna rätt
samt att anmälan om teckning inte får ske efter slutdagen.
Oavsett vad ovan sagts om att teckning ej får ske efter beslut om likvidation, godkännande av
fusionsplan eller påkallande av tvångsinlösen, ska rätten att teckna åter inträda för det fall att
likvidationen upphör respektive fusionsplanen eller tvångsinlösen ej genomförs.
För den händelse bolaget skulle försättas i konkurs, får teckning ej därefter ske. Om emellertid
konkursbeslutet hävs av högre rätt, får teckning återigen ske.
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§8

Särskilt åtagande av bolaget

Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i § 7 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en
omräkning av teckningskursen till belopp understigande akties kvotvärde.
§9

Meddelanden

Meddelanden rörande dessa optionsvillkor ska tillställas varje teckningsoptionsinnehavare och annan
rättighetshavare som skriftligen meddelat sin adress till bolaget.
§ 10

Ändringar av villkor

Bolaget äger besluta om ändring av dessa optionsvillkor 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 teckningsoptionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende
försämras.
§ 11

Tillämplig lag och forum

Svensk lag gäller för dessa optionsvillkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Tvist i anledning
av dessa optionsvillkor ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans
eller sådan annan domstol som bolaget skriftligen godkänner.

