VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER SERIE 2020/2023
BIOEXTRAX AB (PUBL.), ORG. NR. 556965–1473

1.

DEFINITIONER / DEFINITIONS
I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.
“ABL”

Aktiebolagslagen (2005:551);

“Bolaget”

Bioextrax AB (publ.), org. nr 556965–1473;

“Optionsinnehavare”

innehavare av Teckningsoptioner;

“Teckningsoption”

rätt att teckna nya aktier i Bolaget mot betalning enligt dessa
villkor;

“Teckning”

teckning av aktie i Bolaget med utnyttjande av Teckningsoption
enligt 11 och 14 kap. ABL; och

“Teckningskurs”

den kurs till vilken teckning av nya aktier med utnyttjande av
Teckningsoption kan ske.

2.

TECKNINGSOPTIONER
Antalet Teckningsoptioner i serie 2020/2023 uppgår till högst sammanlagt 160 000 st.
Aktiekapitalet kan komma att ökas med högst 32 210,10 kr vid fullt utnyttjande av
Teckningsoptionerna.
Teckningsoptionerna ska tecknas på teckningslista under perioden 2020-06-17 till 2020-0624.
För varje Teckningsoption ska betalas ett belopp motsvarande bedömt marknadsvärde enligt
Black-Scholes-modellen, dock lägst aktiens kvotvärde (20,13 öre). Betalning för de tecknade
Teckningsoptionerna ska ske kontant till bolagets bankkonto inom en vecka efter teckning.
Bolaget ska utfärda optionsbevis ställt till varje Optionsinnehavare.

3.

RÄTT ATT TECKNA NYA AKTIER
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde
uppgående till 0,2 kronor, till en teckningskurs per aktie som motsvarar 200 procent av den
volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Market officiella kurslista för aktie i
bolaget under perioden från och med den 2 juni 2020 till och med den 16 juni 2020.
Teckningskursen ska avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.
Teckningskursen liksom antalet aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna kan bli
föremål för justering i de fall som anges i § 8 nedan.
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Teckning kan endast ske av helt antal aktier. Eventuellt överskjutande del av aktie, vartill det
sammanlagda antalet Teckningsoptioner som en och samma Optionsinnehavare önskar
utnyttja berättigar, ska bortses ifrån.

4.

ANMÄLAN OM TECKNING
Anmälan om Teckning av aktier kan äga rum under tiden från och med 2023-06-01 till och
med den 2023-06-30 eller det tidigare datum som kan följa enligt § 8 nedan. Inges inte
anmälan om Teckning inom ovan angiven tid upphör optionsrätten.
Anmälan om Teckning är bindande och kan inte återkallas.

5.

BETALNING FÖR NY AKTIE
Vid anmälan om Teckning ska betalning samtidigt erläggas för det antal aktier som anmälan
om Teckning avser. Betalning ska ske kontant till ett av Bolaget anvisat bankkonto.

6.

INFÖRING I AKTIEBOKEN
Sedan betalning för tecknade aktier har erlagts, verkställs tilldelning genom att de nya
aktierna upptas i Bolagets aktiebok genom Bolagets försorg.

7.

UTDELNING PÅ NY AKTIE
Aktie som utgivits efter Teckning medför rätt till eventuell vinstutdelning första gången för
utdelning som beslutas efter det att Teckning verkställts.

8.

OMRÄKNING AV TECKNINGSKURS MM
Rättigheter och skyldigheter som ska tillkomma Bolaget respektive Optionsinnehavare i de
situationer som anges i Bilaga 1 regleras, när tillämpligt, i enlighet med bestämmelserna i
Bilaga 1.

9.

MEDDELANDEN
Meddelanden rörande Teckningsoptionerna ska tillställas innehavare av Teckningsoptioner
som meddelat sin postadress till Bolaget. Meddelanden ska översändas genom
rekommenderat brev om inte annat skriftligen avtalats mellan Optionsinnehavare och
Bolaget.

10. ÄNDRING AV OPTIONSVILLKOR
Bolaget äger rätt att besluta om ändring av dessa optionsvillkor i den mån lagstiftning,
domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver, eller om det i övrigt enligt Bolagets
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bedömning av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och Optionsinnehavarnas
rättigheter inte i något avseende försämras.

11. ANSVARSBEGRÄNSNING
När det gäller åtgärder som Bolaget är skyldigt att vidta eller genomföra enligt dessa villkor,
är Bolaget inte ansvarigt för skada eller förlust som beror på eller annars orsakats som en
följd av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krig,
terroristattack eller sabotage eller med krig eller terroristattack jämförbar situation, brist,
avbrott eller dröjsmål i energiförbindelse, teleförbindelse eller annan kommunikation, strejk,
lockout, bojkott, blockad eller liknande, eller någon annan omständighet eller annat
förhållande som ligger utanför Bolagets kontroll.
Bolaget är inte heller i annat fall ansvarigt för skada eller förlust om Bolaget varit normalt
aktsamt.
Bolaget är i inget fall ansvarigt för indirekt skada eller förlust.
Om det föreligger hinder för Bolaget att vidta eller genomföra någon åtgärd enligt dessa
villkor på grund av sådan omständighet som anges i första stycket i denna punkt 11, får
åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört,

12. TILLÄMPLIG LAG
Dessa villkor och alla rättsliga frågor med anknytning till Teckningsoptionerna ska avgöras
och tolkas enligt svensk rätt.
Tvister i anledning av detta Köpeavtal ska avgöras slutligt enligt Sydsvenska Industri- och
Handelskammarens skiljedomsregler, varvid reglerna om förenklat skiljeförfarande ska
tillämpas. Aktieägaren ska stå för kostnaderna för skiljemannen. Om skiljeförfarandet inletts
av Köparen och denne inte haft skälig anledning att få saken prövad ska kostnaderna i stället
fördelas i enlighet med Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler.
Sekretess ska gälla avseende skiljedomsprocessen samt domslutet. Skiljeförfarandet ska
äga rum i Malmö. Språket för skiljeförfarandet ska vara svenska, om ej annat
överenskommits mellan parterna.
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BILAGA 1
OMRÄKNING AV TECKNINGSKURS MM
Med hänvisning till villkoren för teckningsoptioner ska, när tillämpligt, följande rättigheter och
skyldigheter tillkomma Bolaget respektive Optionsinnehavare.

8A. SAMMANLÄGGNING/UPPDELNING
Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna, ska en häremot
svarande omräkning av Teckningskursen liksom en omräkning av det antal aktier, som varje
Teckningsoption berättigar till, utföras av Bolaget.

8B. FONDEMISSION
En förutsättning för att få delta i fondemission är att anmälan om Teckning sker i sådan tid
att den kan verkställas senast tio (10) dagar före den bolagsstämma som ska pröva frågan
om fondemission.
Vid Teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen eller erbjudandet
enligt ovan inte uppkommer, ska omräkning av Teckningskursen och av det antal aktier som
varje Teckningsoption ger rätt att teckna enligt nedanstående omräkningsregler gälla.
Omräknad Teckningskurs = (föregående Teckningskurs) x (antalet aktier i Bolaget före
fondemissionen) / (antalet aktier i Bolaget efter fondemissionen)
Omräknat antal aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna = (föregående antal
aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av) x (antalet aktier i Bolaget efter
fondemissionen) / (antalet aktier i Bolaget före fondemissionen)

8C. NYEMISSION MM
Genomför Bolaget nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna ska följande gälla
beträffande rätten till deltagande i nyemissionen för aktie som tillkommit på grund av teckning
med utnyttjande av Teckningsoption.
1.

En förutsättning för att få delta i nyemission är att anmälan om Teckning sker i sådan
tid att den kan verkställas senast tio (10) dagar före den bolagsstämma som ska
pröva frågan om nyemission.

2.

Beslutas nyemissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans
godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet och
i kungörelsen om nyemissionen anges den senaste dag då Teckning ska vara
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verkställd för att aktie ska medföra rätt att deltaga i nyemissionen. Sådan dag får
inte infalla tidigare än tio (10) dagar efter kungörelsen.
Punkt 1 och 2 ovan ska gälla mutatis mutandis för emission av konvertibler eller
teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna, liksom för andra erbjudanden till
aktieägarna att av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag med
företrädesrätt.
Vid Teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen eller erbjudandet
inte uppkommer, ska nedanstående omräkningsregler gälla, förutsatt att Bolagets aktier är
föremål för notering på svensk eller utländsk börs eller annan organiserad marknadsplats:
Omräknad Teckningskurs = (föregående Teckningskurs) x (aktiens genomsnittskurs) /
(aktiens genomsnittskurs ökad med värdet på erbjudandet)
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 värdet på erbjudandet) / (aktiens genomsnittskurs)
Med “aktiens genomsnittskurs” avses genomsnittet av det för varje börsdag under för
emissionen/erbjudandet gällande teckningstid/anmälningstid (“teckningstiden”) framräknade
medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista
på vilken aktien är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den noterade
köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller sådan köpkurs under viss dag,
ska vid beräkningen av genomsnittskursen bortses från sådan dag.
Med “värdet på erbjudandet” avses vid nyemission av aktier det teoretiska värdet på en
teckningsrätt erhållen vid nyemissionen, framräknat enligt följande form el:
Teoretiskt värde på teckningsrätten = (det nya antal aktier som högst kan kommat att utges
enligt emissionsbeslutet) x ((aktiens genomsnittskurs) - (emissionskursen för den nya
aktien)) / (antalet aktier före emissionsbeslutet)
Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas
till noll.
Vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, eller vid annat erbjudande till
aktieägarna enligt ovan, ska med “värdet på erbjudandet” förstås värdet av teckningsrätt eller
inköpsrätt knuten till emissionen eller erbjudandet. Teckningsrättens eller inköpsrättens
värde ska härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under
anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta
betalkursen enligt den kurslista på viken teckningsrätten eller inköpsrätten noteras. I
avsaknad av noterad betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i
beräkningen. Dag utan vare sig noterad betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
För samtliga slag av i detta moment 8C nämnda emissioner och erbjudanden gäller, att om
Bolagets aktier vid tidpunkten för emissionen eller erbjudandet ej är föremål för notering på
svensk eller utländsk börs eller annan organiserad marknadsplats ska en mot de här givna
principerna svarande omräkning ske, dels av Teckningskursen, dels av det antal aktier som
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varje Teckningsoption ger rätt att teckna. Kan Optionsinnehavaren och Bolaget ej enas om
omräkningen ska den ske på det sätt som Bolagets valda revisor eller annan av Bolaget
utsedd oberoende värderingsman finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen leder till ett
skäligt resultat. Omräkningen ska ha som utgångspunkt att värdet på Teckningsoptionerna
ska lämnas oförändrat.

8D. EXTRAORDINÄR UTDELNING MM
Vid extraordinär utdelning, varmed avses kontant utdelning som överstiger normal utdelning,
ska Teckningskursen reduceras med skillnaden per aktie mellan normal och extraordinär
utdelning.
Med “normal utdelning” avses utdelning under ett räkenskapsår som totalt uppgår till högst
femtio (50) procent av Bolagets resultat efter skatt enligt Bolagets fastställda
koncernresultaträkning för närmast föregående räkenskapsår.
Vid annan typ av värdeöverföring från Bolaget enligt 17 kap ABL ska Teckningskursen
reduceras på motsvarande sätt, varvid den del av värdeöverföringen som överstiger normal
utdelning enligt ovan ska utgöra underlag för omräkningen.

8E. AVRUNDNING
Vid omräkning av Teckningskursen enligt ovan ska denna avrundas till helt tiotal öre, varvid
fem öre ska avrundas uppåt, och antalet aktier avrundas till två decimaler.

8F.

ALTERNATIV OMRÄKNING
Genomför Bolaget åtgärd som avses i moment 8A-8D ovan och skulle, enligt Bolagets
bedömning, tillämpning av härför avsedda omräkningsformler, med hänsyn till åtgärdens
tekniska utformning eller av annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska
kompensation som Optionsinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig,
ska Bolaget genomföra omräkning av Teckningskursen och det antal aktier som varje
Teckningsoption ger rätt att teckna på det sätt Bolaget finner ändamålsenligt för att få ett
skäligt resultat.

6 (8)

8G. SÄRSKILT ÅTAGANDE
Bolaget förbinder sig att inte vidta någon i denna § 8 angiven åtgärd som skulle medföra en
omräkning av Teckningskursen till belopp understigande kvotvärdet för Bolagets aktier.

8H. FUSION
Om bolagsstämman skulle godkänna en fusionsplan enligt 23 kap 15 § ABL, varigenom
Bolaget ska uppgå i annat bolag, eller skulle styrelsen enligt 23 kap 28 § ABL fatta beslut
om att Bolaget ska uppgå i moderbolag, ska Optionsinnehavare erhålla minst motsvarande
rättigheter i det övertagande bolaget som i Bolaget (det överlåtande bolaget), om de inte
enligt fusionsplanen har rätt att få sina Teckningsoptioner inlösta av det övertagande bolaget.

8I.

DELNING
Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap 17 § ABL, varigenom
Bolaget helt eller delvis ska övertas av ett eller flera andra bolag, ska Optionsinnehavare
erhålla minst motsvarande rättigheter i de övertagande bolagen sammanlagt som i Bolaget
(det överlåtande bolaget), om de inte enligt delningsplanen har rätt att få sina
Teckningsoptioner inlösta av ett övertagande bolag.

8J.

TVÅNGSINLÖSEN
Om Bolagets aktier blir föremål för tvångsinlösen gäller vad som anges i 22 kap 26 § ABL.
Bolaget ska snarast underrätta Optionsinnehavarna om majoritetsaktieägaren begär inlösen
av minoritetens aktier eller ett tvångslösenförfarande inleds.

8K. LIKVIDATION
Om det beslutas att Bolaget ska träda i likvidation får Teckning, oavsett grunden för
likvidation, därefter inte ske. Rätten att begära Teckning upphör samtidigt med
likvidationsbeslutet oavsett om detta beslut har vunnit laga kraft.
Senast två månader innan bolagsstämma tar ställning till fråga om Bolaget frivilligt ska träda
i likvidation enligt 25 kap 1 § ABL ska Optionsinnehavarna underrättas om den planerade
likvidationen. Underrättelsen ska innehålla en erinran om att Teckning inte får ske efter
beslut om likvidation. Oavsett vad som i § 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om
Teckning ska Optionsinnehavare äga rätt att påkalla teckning av aktier från den dag då
meddelandet lämnats, förutsatt att teckningen kan verkställas senast på tionde
kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om bolagets likvidation ska
behandlas.
Oavsett vad som ovan sagts om att Teckning inte får ske efter beslut om likvidation,
återinträder rätten att begära Teckning om likvidationen inte genomförs.

7 (8)

8L.

KONKURS
Vid Bolagets konkurs får Teckning med utnyttjande av Teckningsoption inte ske. Om
konkursbeslutet hävs av högre rätt, återinträder rätten till Teckning.
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