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N.B. The English text is an unofficial translation 
 
BOLAGSORDNING 
ARTICLES OF ASSOCIATION 
 
§ 1  Firma / Name of the company 
 
Bolagets firma är Gladsheim Fastigheter AB. Bolaget är publikt (publ). 
The name of the company is Gladsheim Fastigheter AB. The company is a public company (publ). 
 
§ 2  Styrelsens säte / Registered office of the board of directors 
 
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. 
The registered office of the board of directors shall be situated in the municipality of Stockholm. 
 
§ 3  Verksamhet / Objects of the company’s activities 
 
Bolaget ska direkt eller indirekt förvärva, förädla, utveckla, förvalta, äga och avyttra fast 
egendom och värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. 
The company shall, directly or indirectly, acquire, improve, develop, manage, own and divest real 
property and securities and conduct other activities compatible therewith. 

§ 4  Aktiekapital / Share capital 

Aktiekapitalet ska vara lägst 550 715 000 kronor och högst 2 200 860 000 kronor. 
The share capital shall amount to not less than SEK 550,000 715,000 and not more than SEK 
2,200,0002,860,000. 
 
§ 5  Antal aktier / Number of shares 

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 300 000 och högst 4 000 5 200 000. 
The number of shares shall be no less than 1,000,000 1,300,000 and no more than 
4,000,0005,200,000. 
 
§ 6  Aktierna / The shares 
 
6.1  Aktieslag / Share classes  
 
Aktier kan ges ut i 26 28 olika aktieslag och delas in i stamaktier (av serie A (”Stamaktier 
1”) respektive serie B (”Stamaktier 2” och tillsammans med ”Stamaktier 1”, 
”Stamaktier”) och preferensaktier av serie A-Z (gemensamt ”Preferensaktier”)A-M 
(”Preferensaktier 1”) respektive serie AA-MM (”Preferensaktier 2”och tillsammans 
med Preferensaktier 1, ”Preferensaktier”). Stamaktier 2 skiljer sig från Stamaktier 1 på 
så sätt att inlösenförbehållet enligt § 11 i denna bolagsordning endast omfattar Stamaktier 
2. Preferensaktier ska ha företrädesrätt till bolagets tillgångar och vinst i enlighet med vad 
som anges nedan. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela 
aktiekapitalet. 
Shares may be issued in 26 28 different share classes and shall be divided between ordinary 
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shares of series A (”Ordinary Shares”)  1”) and series B (“Ordinary Shares 2” and together 
with Ordinary Shares 1, “Ordinary Shares”), respectively, and preference shares of series A-Z 
(jointlyA-M (“Preference Shares 1”) and series AA-MM (“Preference Shares 2” and together 
with Preference Shares 1, “Preference Shares”), respectively. Ordinary Shares 2 are different 
from Ordinary Shares 1 as a result of the redemption clause in § 11 in these articles of association 
which is applicable in respect of Ordinary Shares 2 only.  Preference Shares shall have 
preferential rights to the company’s assets and profits as set out below. Shares of each class may 
be issued up to a number equivalent to the entire share capital. 
 
6.2  Rösträtt / Voting rights 
 
Stamaktier medför en (1) röst vardera och Preferensaktier medför en tiondels (1/10) röst 
vardera.  
Ordinary Shares shall carry one (1) vote each and Preference Shares shall carry one-tenth (1/10) 
of a vote each. 

6.3 § 7  Utdelnings- och likvidationspreferens / Dividend and liquidation 
preference 
 

7.1 Definitioner/Definitions 

6.3.1 I denna punkt 6.3 § 7 har nedan angivna definierade termer följande betydelse: 

”Exit” innebär en IPO, Trade Sale eller Exit Event; 

”Exit Event” innebär likvidation, upplösning eller annan avveckling av bolaget;  

”Företrädesbelopp A” innebär i förhållande till Preferensaktier av serie A summan av de 
belopp som har tillskjutits bolaget i form av teckningslikvid för nya Preferensaktier av serie 
A och aktieägartillskott avseende sådana Preferensaktier av serie A, justerat för eventuell 
uppdelning, sammanläggning, fondemission eller dylikt;  

”Företrädesbelopp C-ZC-M” innebär i förhållande till Preferensaktier av serierna C-Z C-
M summan av de belopp som har tillskjutits bolaget i form av teckningslikvid för nya 
Preferensaktier av samma serie, justerat för eventuell uppdelning, sammanläggning, 
fondemission eller dylikt;  

”Företrädesbelopp AA-MM” innebär i förhållande till Preferensaktier av serierna AA-
MM summan av de belopp som har tillskjutits bolaget i form av teckningslikvid för nya 
Preferensaktier av samma serie, justerat för eventuell uppdelning, sammanläggning, 
fondemission eller dylikt; 

”Företrädesränta A” innebär i förhållande till Preferensaktier av serie A ett belopp 
motsvarande en årlig ränta om 5 % (beräknad på faktiskt antal dagar under perioden 
baserat på att alla månader har 30 dagar / ett år med 360 dagar) på Företrädesbelopp A, 
från och med dagen för registrering av de första Preferensaktier Preferensaktierna av serie 
A hos Bolagsverket (sådan ränta ska inte kapitaliseras);  

”Företrädesränta B” innebär ett belopp motsvarande Företrädesränta A; 

”Företrädesränta C-ZC-M” innebär i förhållande till Preferensaktier av serierna C-Z C-
M ett belopp motsvarande en årlig ränta om 5 % (beräknad på faktiskt antal dagar under 
perioden baserat på att alla månader har 30 dagar / ett år med 360 dagar) på 
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Företrädesbelopp C-ZC-M, från och med dagen för registrering av de första 
Preferensaktierna inom respektive serie hos Bolagsverket (sådan ränta ska inte 
kapitaliseras); och 

”Företrädesränta AA-MM” innebär i förhållande till Preferensaktier av serierna AA-MM 
ett belopp motsvarande en årlig ränta om 8 % (beräknad på faktiskt antal dagar under 
perioden baserat på att alla månader har 30 dagar / ett år med 360 dagar) på 
Företrädesbelopp AA-MM, från och med dagen för registrering av de första 
Preferensaktierna inom respektive serie hos Bolagsverket (sådan ränta ska inte 
kapitaliseras);  

“IPO” innebär en notering av aktierna och/eller andra finansiella instrument emitterade av 
bolaget eller dess dotterbolag på en reglerad marknad eller listning på annan internationellt 
erkänd marknadsplats för publik handel av aktierna och/eller andra finansiella instrument 
emitterade av bolaget eller dess dotterbolag (oavsett vart i världen);  

“Trade Sale” innebär en eller flera sammanhängande försäljningar av minst 90 % av 
aktierna i bolaget till en person som vid försäljningstillfället inte redan är aktieägare i 
bolaget; och 

”Utdelning” innebär samtliga utbetalningar på aktier till aktieägare, oavsett om de sker 
genom exempelvis vinstutdelning, inlösen eller i samband med likvidation, upplösning eller 
annan avveckling av bolaget. 

Vid emission av Preferensaktier av serie A respektive Preferensaktier av serierna C-M får 
emissionsvillkoren inte utformas så detta leder till att Företrädesbelopp A och 
Företrädesbelopp C-Z C-M blir lika för de olika aktieserierna. Vid emission av 
Preferensaktier av serierna AA-MM får emissionsvillkoren inte utformas så att detta leder 
till att Företrädesbelopp AA-MM blir lika för de olika aktieserierna.  

Defined terms used in this Section 6.3 § 7 shall have the following meaning: 

“Distribution” means any return of capital on any shares to any shareholder, whether by way of 
e.g. dividend, redemption of shares, in connection with a liquidation, dissolution or winding up of 
the company; 

”Exit” means an IPO, Trade Sale or Exit Event; 

“Exit Event” means a liquidation, dissolution or winding up of the company; 

“IPO” means a listing of the shares and/or other financial instruments of the company or any of its 
subsidiaries on any regulated market or other internationally recognized market for the public 
trading of such shares and/or financial instruments issued by the company or any of its 
subsidiaries, anywhere in the world;  

“Preference Amount A” means, with respect to the Preference Shares of series A, an amount equal 
to amounts contributed to the company in the form of subscription price for new Preference Shares 
of series A and shareholder contributions in respect of such Preference Shares of series A, adjusted 
for any potential split, reversed split, bonus issue or similar; 

“Preference Amount C-ZC-M” means, with respect to Preference Shares of series C-ZC-M, an 
amount equal to amounts contributed to the company in the form of subscription price for new 
Preference Shares of the same series, adjusted for any potential split, reversed split, bonus issue or 
similar; 

“Preference Amount AA-MM” means, with respect to Preference Shares of series AA-MM, an 
amount equal to amounts contributed to the company in the form of subscription price for new 
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Preference Shares of the same series, adjusted for any potential split, reversed split, bonus issue or 
similar; 

“Preference Yield A” means, with respect to Preference Shares of series A, an amount equal to an 
interest of five (5)% per annum (calculated as actual days during the period based on that each 
month has 30 days / one year with 360 days) on Preference Amount A, starting from the day of 
registration of the first Preference Shares of series A with the Swedish Companies Registration 
Office (such interest shall not be compounded); 

“Preference Yield B” means an amount equal to Preference Yield A; 

“Preference Yield C-ZC-M” means, with respect to Preference Shares of series C-ZC-M, an 
amount equal to an interest of five (5)% per annum (calculated as actual days during the period 
based on that each month has 30 days / one year with 360 days) on Preference Amount C-ZC-M, 
starting from the day of registration of the first Preference Shares within each series with the 
Swedish Companies Registration Office (such interest shall not be compounded);  

and“Distribution” means any return of capital on any shares to any shareholder, 
whether by way of e.g. dividend, redemption of shares, in connection with a liquidation, 
dissolution or winding up of the company. 

“Preference Yield AA-MM” means, with respect to Preference Shares of series AA-MM, an 
amount equal to an interest of eight (8)% per annum (calculated as actual days during the period 
based on that each month has 30 days / one year with 360 days) on Preference Amount AA-MM, 
starting from the day of registration of the first Preference Shares within each series with the 
Swedish Companies Registration Office (such interest shall not be compounded); and 

“Trade Sale” means one or several connected sales of at least 90% of the shares in the company to 
a person not already being a shareholder in the company. 

The terms of any new issue of Preference Shares of series A and Preference Shares of series C-M 
may not be structured so that Preference Amount A and Preference Amount C-Z C-M becomes the 
same for the different series. The terms of any new issue of Preference Shares of series AA-MM may 
not be structured so that Preference Amount AA-MM becomes the same for the different series. 

7.2  Vattenfall/Waterfall 

6.3.2Samtliga Utdelningar ska ske i enligt följande prioritetsordning (såvitt inte annat 
framgår av punkt 7.3 nedan): 

(a)  i första hand ska Preferensaktier erhålla 100 % av samtliga Utdelningar 
intill dess att varje Preferensaktie erhållit Utdelning enligt denna punkt 
6.3.2(a7.2(a) motsvarande Företrädesränta A, Företrädesränta B respektive , 
Företrädesränta C-Z C-M respektive 50 % av Företrädesränta AA-MM (sådana 
Utdelningar ska allokeras pro rata mellan aktuella Preferensaktier inom 
respektive serie i proportion till Företrädesränta A, Förträdesränta B 
respektive , Företrädesränta C-Z C-M, respektive 50 % av Företrädesränta AA-
MM för respektive Preferensaktie);  
  

(b) i andra hand ska Preferensaktier av serierna AA-MM erhålla 100 % av 
samtliga Utdelningar intill dess att varje sådan Preferensaktie erhållit 
Utdelning enligt punkt 7.2(a) ovan och denna punkt 7.2(b) motsvarande 100 
% av Företrädesränta AA-MM (sådana Utdelningar ska allokeras pro rata 
mellan aktuella Preferensaktier inom respektive serie i proportion till 
Företrädesränta AA-MM för respektive Preferensaktie);   

(c) (b)i andra i tredje hand ska Preferensaktier (med undantag för 
Preferensaktier av serie B) erhålla 100 % av samtliga Utdelningar intill dess att 
varje sådan Preferensaktie erhållit Utdelning enligt denna punkt 6.3.2(b7.2(c) 
motsvarande Företrädesbelopp A , Företrädesbelopp C-M respektive 
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Företrädesbelopp C-Z AA-MM (sådana Utdelningar ska allokeras pro rata 
mellan aktuella Preferensaktier inom respektive serie i proportion till 
Företrädesbelopp A , Företrädesbelopp C-M respektive Företrädesbelopp C-Z 
AA-MM för respektive Preferensaktie); och  
 

(d) (c)i tredje fjärde hand ska Preferensaktier (med undantag för 
Preferensaktier av serie B) erhålla 80 % av samtliga Utdelningar och 
Stamaktier ska erhålla 20 % av samtliga Utdelningar. 

För det fall endast aktier av ett slag är utestående ska 100 % av alla Utdelningar 
tillkomma detta aktieslag. 

 
The proceeds of any Distribution shall be paid in the following order of priority (unless otherwise 
set forth in item 7.3 below): 

(a)  firstly, Preference Shares shall receive 100% of any Distributions until each 
Preference Share has received Distributions in accordance with this Section 
6.3.2(aitem 7.2(a) in an amount equal to Preference Yield A, Preference Yield B or , 
Preference Yield C-ZC-M and 50% of Preference Yield AA-MM, respectively (such 
Distributions shall be allocated pro rata between relevant Preference Shares within 
the respective series in proportion to Preference Yield A, Preference Yield B and , 
Preference Yield C-ZC-M and 50% of Preference Yield AA-MM, respectively, for the 
respective Preference Share); 

(b) secondly, Preference Shares (with the exception of Preference Shares B) of series 
AA-MM shall receive 100% of any Distributions until each such Preference Share has 
received Distributions in accordance with item 7.2(a) above and this Section 
6.3.2(bitem 7.2(b) in an amount equal to 100% of Preference Yield A and Preference 
Yield C-Z  AA-MM (such Distributions shall be allocated pro rata between relevant 
Preference Shares within the respective series in proportion to Preference Yield A, 
and AA-MM for the respective Preference Yield C-ZShare); 

 
(c) (b)thirdly, Preference Shares (with the exception of Preference Shares of series B) 

shall receive 100% of any Distributions until each such Preference Share has received 
Distributions in accordance with this item 7.2(c) in an amount equal to Preference 
Amount A, Preference Amount C-M and Preference Amount AA-MM (such 
Distributions shall be allocated pro rata between relevant Preference Shares within 
the respective series in proportion to Preference Amount A, Preference Amount C-M 
and Preference Amount AA-MM, respectively, for the respective Preference Share); 
and  

 
(d) (c)Thirdlyfourthly, Preference Shares (with the exception of Preference Shares of 

series B) shall receive 80% of any Distributions and Ordinary Shares shall receive 
20% of any Distributions.  

  
7.3 Undantag från vattenfallet enligt punkt 7.2 /Exceptions from the 

waterfall set forth in item 7.2 

7.3.1 Endast Stamaktier eller aktier av ett aktieslag/Only Ordinary Shares or 
shares of one class 
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För det fall endast Stamaktier eller aktier av ett slag är utestående ska 100 % av alla 
Utdelningar tillkomma Stamaktier respektive sådant aktieslag. 
In the event only Ordinary Shares or shares of one class are outstanding, 100% of all Distributions 
shall be allocated to Ordinary Shares or such class of shares, respectively. 
 
7.3.2 Övriga undantag /Other exceptions 

A. Likvidation/Liquidation 

För det fall en Exit Event sker ska Utdelning enligt punkt 7.2(a) ovan vara 62,5 %, och inte 
50 %, av Företrädesränta AA-MM, medförande att Utdelning enligt punkt 7.2(b) ovan i 
sådan situation ska vara 37,5 %, och inte 50 %, av Företrädesränta AA-MM. 
In case of an Exit Event, the Distribution according to item 7.2(a) above shall be 62.5%, and not 
50%, of Preference Yield AA-MM which means that Distribution according to item 7.2(b) above, in 
such situation, shall be 37.5%, and not 50%, of Preference Yield AA-MM.  

B. Omallokering av Utdelning enligt punkt 7.2(d) ovan under viss tid/Re-allocation 
of Distribution according to of item 7.2(d) above during a certain period of time 

 
Tilldelningsprincipen enligt punkt 7.2(d) ovan ska i tillämpliga fall justeras enligt nedan 
såvitt avser Utdelning beslutad från det tidigare av (i.a) den 3 september 2021 och (ii.a) 
dagen för emission av den första Preferensaktien avseende någon av serierna AA-MM (det 
tidigare utav punkt (i.a) och (ii.a) benämns nedan ”AACD”) och till och med det tidigare 
av (i.b) den tidpunkt som infaller 48 månader efter AACD och (ii.b) den tidpunkt 
Utdelning till Preferensaktier resulterat i att minst 1,24xFöreträdesbelopp AA-MM 
sammanlagt tillfallit ägare till Preferensaktier av serierna AA-MM (inklusive Utdelning 
enligt punkterna 7.2(a)-(c) ovan).  
The allocation principle set forth in item 7.2(d) above shall, if applicable, be amended in 
accordance with the below in respect of Distribution resolved as from the earlier of (i.a) 
3 September 2021 and (ii.a) the date of the first issuance of a Preference Share within 
any of series AA-MM (the earlier of items (i.a) and (ii.a) is below referred to as “AACD”) 
and until the earlier of (i.b) the point in time occurring 48 months after AACD and (ii.b) 
until Distribution on Preference Shares has resulted in that not less than 1.24xPreference 
Amount AA-MM has in aggregate been allocated to the holders of Preference Shares of 
series AA-MM (including Distribution in accordance with items 7.2(a)-(c) above).  
 
Under sådan tidsperiod som anges ovan i denna punkt 7.3.2B ska 20/80%-fördelningen 
enligt punkt 7.2(d) justeras till att 100% av den Utdelning som annars skulle tillfalla 
Stamaktier ska tillfalla Preferensaktier 2.  
During such period of time referred to above in this item 7.3.2B, the 20/80%- allocation 
principle set out in item 7.2(d) shall be adjusted so that 100% of the Distribution to be 
allocated to Ordinary Shares shall be allocated to Preference Shares 2.  

Omallokering av Utdelning enligt denna punkt 7.3.2B ska endast vara tillämpligt mellan 
Stamaktier och Preferensaktier 2 med innebörd att punkt 7.2(d) alltid ska gälla enligt sin 
lydelse såvitt Preferensaktier 1.  
Re-allocation of Distribution in accordance with this item 7.3.2B shall only be applicable as 
between Ordinary Shares and Preference Shares 2 meaning that item 7.2(e) shall always be 
applicable according to its original wording with respect to Preference Shares 1.  
 

C. Omallokering av Utdelning enligt punkt 7.2(d) ovan i samband med Exit /Re-
allocation of Distribution according to item 7.2(d) above in case of an Exit 
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Tilldelningsprincipen enligt punkt 7.2(d) ovan ska i tillämpliga fall justeras enligt följande: 
 

i) För det fall en Exit sker inom 24 månader från AACD ska 20/80%-fördelningen 
enligt punkt 7.2(d) justeras till att 30 % tillfaller Stamaktier och resterande 70 % 
tillfaller Preferensaktier 2; 
 

ii) För det fall en Exit sker efter 24 månader men inom 28 månader från AACD ska 
20/80%-fördelningen enligt punkt 7.2(d) justeras till att 25 % tillfaller 
Stamaktier och resterande 75 % tillfaller Preferensaktier 2; 
 

iii) För det fall ingen Exit sker inom 28 månader från AACD ska punkt 7.2(d) gälla 
enligt sin lydelse och fördelning av Utdelning ska ske i enlighet därmed.  

 
The allocation principle set forth in item 7.2(d) above shall, if applicable, be amended in 
accordance with the following:  

i) In case an Exit occurs within 24 months from AACD, the 20/80%- allocation 
principle set out in item 7.2(d) shall be adjusted and 30% of the Distribution 
shall be allocated to Ordinary Shares and the remaining 70% shall be allocated 
to Preference Shares 2; 
 

ii) In case an Exit occurs after 24 months but within 28 months from AACD, the 
20/80%- allocation principle set out in item 7.2(d) shall be adjusted and 25% of 
the Distribution shall be allocated to Ordinary Shares and the remaining 75% 
shall be allocated to Preference Shares 2; 
 

iii) In case no Exit occurs within 28 months from AACD, item 7.2(d) shall apply 
according to its original wording and allocation of Distributions shall be made 
in accordance therewith.  

Omallokering av Utdelning enligt denna punkt 7.3.2C ska endast vara tillämpligt mellan 
Stamaktier och Preferensaktier 2 med innebörd att punkt 7.2(d) alltid ska gälla enligt sin 
lydelse såvitt avser Preferensaktier 1.  
Re-allocation of Distribution in accordance with this item 7.3.2C shall only be applicable as 
between Ordinary Shares and Preference Shares 2 meaning that item 7.2(e) shall always be 
applicable according to its original wording with respect to Preference Shares 1.  
 
 
6.3 § 8  Företrädesrätt vid ökningar av aktiekapitalet / Preferential rights in 

the event of share capital increases 

Vid nyemission av aktier, oavsett aktieslag, som inte sker mot betalning med 
apportegendom, ska ägare av Stamaktier respektive Preferensaktier äga företrädesrätt att 
teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren sedan 
tidigare äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt 
ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda 
erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska 
aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger 
och i den mån det inte kan ske, genom lottning.  
In the event of new issues of shares, irrespective of which class of shares, where payment is not 
to be made in kind, owners of Ordinary Shares and Preference Shares shall enjoy preferential 
rights to subscribe for new shares of the same class pro rata to the number of shares previously 
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held by them (primary preferential right). Shares not subscribed for pursuant to the primary 
preferential right shall be offered to all shareholders (secondary preferential right). If the shares 
thus offered are not sufficient for the subscription pursuant to the secondary preferential right, 
the shares shall be allocated between the subscribers pro rata to the number of shares previously 
held and, to the extent such allocation cannot be effected, by the drawing of lots. 

Vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med 
apportegendom, ska ägare av Stamaktier och Preferensaktier äga företrädesrätt på 
motsvarande sätt som ovan.  
In the event of issues of warrants or convertible debentures where payment is not to be made in 
kind, owners of Ordinary Shares and Preference Shares shall enjoy preferential rights in 
accordance with the above. 

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut 
om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  
The above shall not restrict the possibility to resolve upon an issue with deviation from the 
shareholders’ preferential rights. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission där nya aktier ges ut ska nya aktier 
emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma aktieslag som finns 
sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av 
samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära 
någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av 
bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.  
In the event of a bonus issue with issuance of new shares, new shares of each class shall be issued 
pro rata to the number of shares of the same class previously issued. In this connection, the 
owners of old shares of a certain class shall have preferential rights to new shares of the same 
class in proportion to their proportion of the share capital. This shall not restrict the possibility 
of issuing new shares of a new class by means of a bonus issue, following the required amendment 
to the articles of association. 

 
6.4 § 9  Inlösenförbehåll avseende Preferensaktier av serie B / Redemption 

clause regarding Preference Shares of series B 

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan på initiativ av 
aktieägare, eller efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, äga rum genom 
inlösen av Preferensaktier av serie B. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen 
till bolagets styrelse och styrelsen ska behandla sådan begäran skyndsamt. Inlösen ska 
ske utan återbetalning till aktieägaren. Inlösenbeloppet ska motsvara kvotvärdet för 
aktierna. När minskningsbeslutet fattas ska ett belopp motsvarande inlösenbeloppet 
avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.   
Decrease of the share capital, however, not below the minimum share capital, may take place 
through redemption of Preference Shares of series B at the request of a shareholder or following 
a resolution by the company’s board of directors or the general meeting. A request from a 
shareholder shall be made in writing to the board of directors and the board of directors shall 
process such request promptly. Redemption shall be made without repayment to the shareholder. 
The redemption amount shall correspond to the quota value of the shares. When a redemption 
resolution is passed, an amount equal to the redemption amount shall be transferred to the 
contingency fund, provided that sufficient means are available. 



Förslag till ny bolagsordning 

 

 

 

För det fall inlösen påkallas av bolagets styrelse och inte avser samtliga Preferensaktier 
av serie B ska inlösen ske i förhållande till varje aktieägares innehav av Preferensaktier av 
serie B. Om det visar sig att när sådan fördelning har beräknats, vissa eller samtliga 
aktieägare kommer att få vidkännas inlösen av ett antal aktier som inte är heltal, ska 
inlösen för sådan eller sådana aktieägare avrundas nedåt till närmaste heltal. Således kan 
det antal Preferensaktier av serie B som avses att lösas in justeras nedåt på grund av sådan 
avrundning.        
In case redemption is initiated by the board of directors and such redemption does not concern 
all Preference Shares of series B, redemption shall be made in proportion to each shareholder’s 
holding of Preference Shares of series B. In case, following the calculation of such allocation, it is 
clear that redemption of fractions of shares will be made in relation to certain or all shareholders, 
the number of shares to be redeemed in relation to such shareholder or shareholders shall be 
rounded downwards to the closest integer. The number of Preference Shares of series B which is 
intended to be redeemed may thus be adjusted downwards due to such rounding.  

 
6.5§ 10 Omvandlingsförbehåll avseende Preferensaktier med undantag för 

Preferensaktier av serie B / Conversion clause regarding Preference 
Shares except for Preference Shares of series B 

 
Varje Preferensaktie 1 (med undantag för Preferensaktier B) av serie B) respektive 
Preferensaktie 2 ska, utan begäran från innehavare och genom bolagets styrelses försorg, 
kunna omvandlas till Stamaktie 1 (såvitt avser Preferensaktie 1) respektive Stamaktie 2 
(såvitt avser Preferensaktie 2).  Omvandling av Preferensaktier 2 kräver därtill samtycke 
från ägare av relevant Preferensaktie 2. Sådan omvandling ska kunna ske vid valfri 
tidpunkt. För det fall omvandling påkallas av bolagets styrelse och inte avser samtliga 
Preferensaktier 1 som omfattas av detta omvandlingsförbehåll, ska omvandling ske i 
förhållande till varje aktieägares innehav av Preferensaktier 1 inom respektive serie. Vad 
som föreskrivs i föregående mening ska även gälla för omvandling av Preferensaktier 2. 
Om det visar sig att när sådan fördelning har beräknats, vissa eller vissa aktieägare 
kommer att få vidkännas omvandling av ett antal aktier som inte är heltal, ska 
omvandling för sådan eller sådana aktieägare avrundas nedåt till närmaste heltal. Således 
kan det antal Preferensaktier som avses att omvandlas justeras nedåt på grund av sådan 
avrundning. Bolaget ska anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. 
Omvandlingen är verkställd när den har registrerats hos Bolagsverket och har antecknats 
i bolagets aktiebok eller, om bolagsordningen vid tidpunkten för omvandling innehåller 
ett så kallat avstämningsförbehåll, avstämningsregistret. Om aktiebrev har utfärdats för 
någon eller några av de aktier som ska omvandlas, ska innehavare av aktiebrev inge detta 
till bolaget i samband med omvandlingen.  
Each Preference Share 1 (with the exception of Preference Shares B) of series B) and Preference 
Share 2, respectively, may, without request from the holder and by the company’s board of 
directors, be converted into an Ordinary Share 1 (with respect to Preference Share 1) and 
Ordinary Share 2 (with respect to Preference Share 2), respectively. Conversion of Preference 
Shares 2 shall also require consent from holder(s) of the relevant Preference Share 2. Such 
conversion may take place at any time. In case conversion is initiated by the board of directors 
and such conversion does not concern all Preference Shares 1 subject to this conversion clause, 
conversion shall be made in proportion to each shareholders’ shareholder’s holdings of Preference 
Shares 1 within the respective series. The immediately preceding sentence shall also apply in 
respect of conversion of Preference Shares 2.  In case, following the calculation of such allocation, 
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it is clear that conversion of fractions of shares will be made in relation to certain or all 
shareholders, the number of shares to be converted in relation to such shareholder or 
shareholders shall be rounded downwards to the closest integer. The number of Preference 
Shares which is intended to be converted may thus adjusted downwards due to such rounding. 
The company shall notify the conversion for registration to the Swedish Companies Registration 
Office. The conversion is effected when it has been registered and noted in the company’s share 
register or, if the articles of association at such time includes a so called record day provision, in 
the CSD register. In cases where any share certificates have been issued representing any of the 
shares subject to conversion, such share certificates shall be provided the company in connection 
with the conversion. 
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§ 11  Inlösenförbehåll avseende Stamaktier 2 / Redemption clause 
regarding certain Ordinary Shares 2 

Detta inlösenförbehåll omfattar endast sådana Stamaktier 2 som tillkommit genom 
omvandling av Preferensaktier 2 respektive nytecknats eller på annat sätt förvärvats av 
innehavare av Preferensaktier 2 i samband med sådan omvandling (nedan benämnda 
”Inlösenaktier”).    
This redemption clause shall only be applicable in respect of Ordinary Shares 2 derived from 
conversion of Preference Shares 2 or subscribed for or otherwise acquired by holders of 
Preference Shares 2 in connection with such conversion (below referred to as “Redemption 
Shares”).   

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan på initiativ av 
aktieägare, eller efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, äga rum genom 
inlösen av Inlösenaktier. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen till bolagets 
styrelse och styrelsen ska behandla sådan begäran skyndsamt. Inlösen ska endast kunna 
äga rum under förutsättning samtliga Preferensaktier (med undantag för Preferensaktier 
av serie B) har omvandlats till Stamaktier och att det vid sådan tidpunkt endast finns 
Stamaktier utestående i bolaget. När minskningsbeslutet fattas ska ett belopp 
motsvarande inlösenbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel 
finns tillgängliga.   
Decrease of the share capital, however, not below the minimum share capital, may take place 
through redemption of Redemption Shares at the request of a shareholder or following a 
resolution by the company’s board of directors or the general meeting. A request from a 
shareholder shall be made in writing to the board of directors and the board of directors shall 
process such request promptly. Redemption may only take place provided that all Preference 
Shares (except for Preference Shares of series B) have been converted into Ordinary Shares and 
that there is only Ordinary Shares in the company at such time. When a redemption resolution is 
passed, an amount equal to the redemption amount shall be transferred to the contingency fund, 
provided that sufficient means are available. 

Lösenbeloppet ska fördelas jämnt på de Inlösenaktier som är föremål för inlösen och ska 
motsvara det högre av (i) den företrädesrätt till bolagets tillgångar och vinst som aktuella 
Preferensaktier av serierna AA-MM hade enligt punkten 7.2 ovan omedelbart före 
verkställd omvandling till Stamaktier 2, jämnt fördelat på samtliga Inlösenaktier, och (ii) 
aktuell Inlösenakties andel av bolagets totala substansvärde.   
The redemption amount shall be evenly distributed between the Redemption Shares subject to 
redemption and shall correspond to the higher of (i) the preferential rights to the company’s 
assets and profits of Preference Shares of series AA-MM as set out in item 7.2 above, immediately 
prior to effected conversion into Ordinary Shares 2, evenly distributed between all Redemption 
Shares, and (ii) such Redemption Share’s share of the company’s total net asset value.   

Bolagets substansvärde per Inlösenaktie ska beräknas av bolagets styrelse och godkännas 
av ägare av aktuella Inlösenaktier och ska baseras på marknadsvärdet av bolagets 
tillgångar med avdrag för bolagets skulder och eventuella minoritetsintressen dividerat 
med det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för inlösen. Värdet på bolagets 
innehav av aktier och andra andelar ska uppgå till av styrelsen bedömt marknadsvärde 
att fastställas enligt tillämpliga redovisningsprinciper och värdet på bolagets skulder ska 
beräknas som skuldernas nominella belopp.   
The company’s net asset value per Redemption Share shall be determined by the company’s board 
of directors and be approved be the holder(s) of the relevant Redemption Shares and shall be 
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based on the market value of the company’s assets reduced by the company’s debts and potential 
minority interests divided with the total number of shares in the company at the time of 
redemption. The value of the company’s holdings of shares and other interests shall correspond 
to the market value as appraised by the board of directors in accordance with applicable 
accounting principles and the value of the company’s debts shall correspond to the nominal value 
of the debts. 

För det fall inlösen påkallas av bolagets styrelse och inte avser samtliga Inlösenaktier ska 
inlösen ske i förhållande till varje aktieägares innehav av Inlösenaktier. Om det visar sig 
att när sådan fördelning har beräknats, vissa eller samtliga aktieägare kommer att få 
vidkännas inlösen av ett antal aktier som inte är heltal, ska inlösen för sådan eller sådana 
aktieägare avrundas nedåt till närmaste heltal. Således kan det antal Inlösenaktier som 
avses att lösas in justeras nedåt på grund av sådan avrundning.         
In case redemption is initiated by the board of directors and such redemption does not concern 
all Redemption Shares, redemption shall be made in proportion to each shareholder’s holding of 
Redemption Shares. In case, following the calculation of such allocation, it is clear that 
redemption of fractions of shares will be made in relation to certain or all shareholders, the 
number of shares to be redeemed in relation to such shareholder or shareholders shall be rounded 
downwards to the closest integer. The number of Redemption Shares which is intended to be 
redeemed may thus be adjusted downwards due to such rounding.  

§ 12  Omvandlingsförbehåll avseende Stamaktier 2 / Conversion clause 
regarding Ordinary Shares 2 

 
Varje Stamaktie 2 ska, utan begäran från innehavare och genom bolagets styrelses försorg, 
kunna omvandlas till Stamaktie 1. Omvandling kräver därtill samtycke från ägare av 
relevant Stamaktie 2. Sådan omvandling ska kunna ske vid valfri tidpunkt. För det fall 
omvandling påkallas av bolagets styrelse och inte avser samtliga Stamaktier 2 som 
omfattas av detta omvandlingsförbehåll, ska omvandling ske i förhållande till varje 
aktieägares innehav av Stamaktier 2. Om det visar sig att när sådan fördelning har 
beräknats, vissa eller vissa aktieägare kommer att få vidkännas omvandling av ett antal 
aktier som inte är heltal, ska omvandling för sådan eller sådana aktieägare avrundas nedåt 
till närmaste heltal. Således kan det antal Stamaktier 2 som avses att omvandlas justeras 
nedåt på grund av sådan avrundning. Bolaget ska anmäla omvandlingen till Bolagsverket 
för registrering. Omvandlingen är verkställd när den har registrerats hos Bolagsverket och 
har antecknats i bolagets aktiebok eller, om bolagsordningen vid tidpunkten för 
omvandling innehåller ett så kallat avstämningsförbehåll, avstämningsregistret. Om 
aktiebrev har utfärdats för någon eller några av de aktier som ska omvandlas, ska 
innehavare av aktiebrev inge detta till bolaget i samband med omvandlingen.  
Each Ordinary Share 2 may, without request from the holder and by the company’s board of 
directors, be converted into an Ordinary Share 1. Conversion of Ordinary Shares 2 shall also 
require consent from holder(s) of the relevant Ordinary Share 2. Such conversion may take place 
at any time. In case conversion is initiated by the board of directors and such conversion does not 
concern all Ordinary Shares 2 subject to this conversion clause, conversion shall be made in 
proportion to each shareholder’s holdings of Ordinary Shares 2. In case, following the calculation 
of such allocation, it is clear that conversion of fractions of shares will be made in relation to 
certain or all shareholders, the number of shares to be converted in relation to such shareholder 
or shareholders shall be rounded downwards to the closest integer. The number of Ordinary 
Shares 2 which is intended to be converted may thus adjusted downwards due to such rounding. 
The company shall notify the conversion for registration to the Swedish Companies Registration 
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Office. The conversion is effected when it has been registered and noted in the company’s share 
register or, if the articles of association at such time includes a so called record day provision, in 
the CSD register. In cases where any share certificates have been issued representing any of the 
shares subject to conversion, such share certificates shall be provided the company in connection 
with the conversion. 
 
§ 7 § 13  Styrelse / Board of directors 
 
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med lägst noll (o) och högst 
sju (7) suppleanter. 
The board of directors shall consist of not less than three (3) and not more than seven (7) members with 
not less than zero (0) and not more than seven (7) deputies. 

§ 8 14  Revisorer / Auditors 
 
Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2)  
revisorssuppleanter. 
The company shall have a minimum of one (1) and a maximum of two (2) auditors and a maximum 
of two (2) deputy auditors.   

§ 9 15  Kallelse till bolagsstämma / Notice of general meeting 
 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt 
genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska 
information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. 
Notice of a general meeting shall be made by announcement in the Swedish Official Gazette (Sw. 
Post- och Inrikes Tidningar) and by making the notice available at the company’s website. At the 
same time as notice is given it shall be announced in Dagens Industri that a notice has been made. 
 

10 §§ 16 Anmälan om deltagande i bolagsstämma / Notice of participation in 
general meetings 

 
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till 
bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får ha med sig 
biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget 
i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.   
Shareholders wishing to participate in general meetings shall give notice of attendance to the 
company no later than the date specified in the notice of the general meeting. A shareholder may 
be accompanied by advisors only if he or she notifies the company of the number of advisors in 
accordance with the procedure prescribed for in respect of notice of attendance to be made by a 
shareholder. 

§ 11 § 17 Fullmaktsinsamling och poströstning / Collection of 
proxy forms and postal voting 

 
Styrelsen får samla in fullmakter till bolagsstämma på bolagets bekostnad enligt det 
förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får även, inför 
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en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det 
förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen.  
The board of directors may collect proxy forms for a general meeting at the company’s cost in 
accordance with the provisions set forth in Chapter 7, Section 4, paragraph 2 of the Swedish 
Companies Act (2005:551). The board of directors may also, prior to a general meeting, resolve that 
shareholders shall have the option to exercise their voting rights by means of postal voting pursuant 
to the procedure stated in Chapter 7, section 4 a, second paragraph of the Swedish Companies Act. 

§ 12 § 18  Ärenden på årsstämma / Matters to be addressed at the annual 
general meeting 

 
På årsstämma ska följande ärenden behandlas: 
The following matters shall be addressed at the annual general meeting: 
 

1. Val av ordförande vid stämman 
Election of chairman of the meeting  

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
Preparation and approval of the voting register  

3. Val av en eller två justeringspersoner  
Election of one or two persons to attest the minutes 

4. Godkännande av dagordningen  
Approval of the agenda 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
Determination of whether the meeting has been duly convened 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i 
förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 
Presentation of the annual report and auditor’s report and, where applicable, 
the consolidated financial statements and the auditor's report in respect of the 
group 

7. Beslut om  
Resolutions regarding 
 

- fastställande av balans- och resultaträkning samt, i förekommande fall, 
koncernbalansräkning och koncernresultaträkning 
adoption of the balance sheet and income statement and, where applicable, the 
consolidated balance sheet and the consolidated income statement 
 

- dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet 
 

- ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 
discharge from liability for board members and the managing director 
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8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer 

Determination of fees to be paid to the board of directors and the auditors 

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella 
styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella 
revisorssuppleanter 
Determination of the number of board members and, where applicable, deputy 
board members, and the number of auditors and, where applicable, deputy 
auditors   

10. Val av styrelse och revisor 
Election of the board of directors and auditor 

11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 
eller bolagsordningen 
Any other business incumbent on the general meeting according to the Swedish 
Companies Act or the articles of association 

§ 13 19  Räkenskapsår / Financial year 
 
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december. 
The company’s financial year shall be 1 January - 31 December. 
 
§ 14 20  Avstämningsförbehåll / CSD clause 
 
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 
The shares of the company shall be registered in a CSD register in accordance with the Financial 
Instruments Accounts Act (1998:1479). 
 

§ 15 21  Hembud avseende Stamaktier / Post-transfer purchase right in respect 
of Ordinary Shares 
 

Om en eller flera Stamaktier i bolaget har övergått till någon (tidigare aktieägare eller 
annan), har de övriga Stamaktieägare som ägde aktier i bolaget före den 17 juni 2019 rätt 
att lösa aktierna (primär lösenrätt). Till den del förutnämnda Stamaktieägare väljer av 
avstå sin lösenrätt ska lösenrätt istället tillkomma resterande Stamaktieägare (sekundär 
lösenrätt).  
If one or more Ordinary Share in the company have been assigned or transferred to a person (a 
former shareholder or another person), the other owners of Ordinary Shares who owned shares in 
the company prior to 17 June 2019 shall have the right to acquire the shares (primary acquisition 
right). To the extent the aforementioned owners of Ordinary Shares elects not to exercise the 
acquisition right, the acquisition right shall belong to the rest of the owners of Ordinary Shares 
(secondary acquisition right).  
 
När lösen enligt ovan får ske, ska förvärvaren skriftligen anmäla sitt fång till bolagets 
styrelse. I anmälan ska de lösningsberättigade erbjudas att lösa de aktuella aktierna. Om 
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övergången har skett mot ersättning, ska uppgift om ersättningen anges i anmälan. Kopia 
av fångeshandlingen eller annat bevis på övergången och de uppgifter som anges i 
anmälan ska bifogas anmälningshandlingen. 
When acquisition may take place in accordance with the provisions above, the transferee shall 
notify the board of directors of the company of the transfer. In the notice those entitled to 
acquisition rights shall be offered to acquire said shares. If the assignment or transfer has been 
made against payment, details of such payment shall be included in the notice. A copy of the 
relevant transfer document or other proof of the assignment or transfer and the details stated in 
the notice shall be attached to the notice. 
 
När behörig anmälan har kommit styrelsen till handa, ska styrelsen genast skriftligen 
meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller 
annars känd för bolaget. I meddelandet ska styrelsen uppmana de lösningsberättigade 
som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla det till styrelsen inom en 
månad från dagen för anmälan hos styrelsen. 
When a relevant notice has been received by the board of directors, the board of directors shall 
without delay notify those entitled to acquisition rights, whose addresses are registered in the 
share register or otherwise known to the company. In the notice, the board of directors shall 
request those entitled to acquisition rights and who intend to use their right, to notify the board of 
directors accordingly within one month from the date when said notice (offer) was received by the 
board of directors. 
 
Om flera aktier har övergått genom samma fång, får lösningsrätt utövas beträffande ett 
mindre antal aktier än fånget omfattat. 
Should more shares than one have been assigned or transferred through the same transfer the 
acquisition right may be used for a lesser amount of shares than those included in the transfer. 
 
Under tiden från det aktuella förvärvet till dess den definitiva ägaren är införd i bolagets 
aktiebok, får rösträtt och därmed sammanhängande rättigheter för de aktuella aktierna 
utövas av överlåtaren (men inte förvärvaren). 
During the period from the relevant transfer until the final owner is registered in the company’s 
share register, any voting rights and any therewith related rights for said shares may be used by 
the transferor (but not the transferee). 
 
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad inom stadgad tid, ska aktierna så långt som 
möjligt fördelas mellan dessa lösningsberättigade i förhållande till det antal Stamaktier i 
bolaget som de tidigare äger enligt aktieboken. Återstående aktier ska fördelas dem 
emellan genom lottning som verkställs av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, 
notarius publicus. 
Should more than one of those entitled to acquisition rights apply within the stipulated period, the 
shares shall as far as possible be distributed between those entitled to acquisition rights in relation 
to the number of Ordinary Shares they already hold in the company according to the share 
register. Remaining shares shall be allocated between those entitled to acquisition rights by the 
drawing of lots by the board of directors or, if the board of directors so decides, notary public 
 
Om ingen lösningsberättigad anmält sig inom stadgad tid eller inom stadgad tid inte har 
anmält sig beträffande några av de aktier som fånget omfattat, ska förvärvaren införas i 
aktieboken som ägare av de aktuella aktierna. 
If neither of those entitled to acquisition rights has applied within the stipulated period, or not 
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applied for some of the shares included in the transfer, the transferee shall be registered in the 
company’s share register as owner of the relevant shares. 
 
Om överenskommelse inte träffats om annat lösenbelopp ska lösenbeloppet, när 
övergången skett mot ersättning, motsvara utgiven ersättning. Om ersättningen erlagts 
med annat än svenska kronor, ska lösenbeloppet motsvara däremot svarande värde i 
svenska kronor. Om det förekommer anledning att anta, att mellan överlåtaren och 
förvärvaren inte har blivit på god tro så bestämt och betalt som anmälan om fånget eller 
därtill fogad handling innehåller, ska lösenbeloppet i stället bestämmas i enligt nedan. 
If agreement has not been made on a different purchase price, the purchase price for the shares to 
be acquired shall, when the assignment or transfer has been made against payment, correspond 
to the purchase price paid. If the purchase price has been paid otherwise than in Swedish kronor, 
the purchase price shall correspond to the equivalent value in Swedish kronor. If there is reason to 
believe that the purchase price between the transferor and the transferee has not been determined 
in good faith nor will be paid in accordance with the notice or any document attached thereto, the 
purchase price shall instead be determined as stated below. 
 
Om överenskommelse inte träffats om annat lösenbelopp ska lösenbeloppet per aktie, när 
övergången inte skett mot ersättning, motsvara det på aktien enligt senast fastställda 
balansräkningen belöpande andelen av bolagets egna kapital. 
If agreement has not been made on a different purchase price, the purchase price per share to be 
acquired shall, when the assignment or transfer has not been made against payment, correspond 
to the company’s equity according to the latest adopted balance sheet divided by the number of 
shares. 
 
Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad efter det att det fastställts eller 
överenskommelse därom träffats. Om så inte sker, ska förvärvaren införas i aktieboken 
som ägare av de aktuella aktierna. 
The purchase price for shares to be acquired shall be paid within one month after it has been 
determined or agreed upon. If not, the transferee shall be registered in the share register as owner 
of the shares. 
 
Tvist om lösningsrätt, om lösenbeloppets storlek eller därmed sammanhängande 
rättsfrågor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat 
Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Sådan talan ska 
väckas inom två månader från dagen för behörig anmälan om utövande av lösningsrätt. 
Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Eventuell muntlig förhandling i 
skiljeförfarande ska äga rum i Stockholm. Språket för förfarandet ska vara engelska 
(såvida inte parterna överenskommer annat). Skiljeförfarande som påkallats med 
hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all 
information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som 
meddelas i anledning av förfarandet. 
Any dispute concerning acquisition rights, the amount of the purchase price or any legal issues 
arising out of it shall be finally settled by arbitration in accordance with the Arbitration Rules for 
Expedited Arbitration of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. Such 
action shall commence within two months from the date when the company received due 
notification regarding the exercise of the acquisition right. The seat of the arbitration shall be 
Stockholm, Sweden. Any hearing in the arbitration shall be held in Stockholm, Sweden. The 
language of the arbitration shall be English (unless otherwise agreed by the parties). All arbitral 



Förslag till ny bolagsordning 

 

 

 

proceedings conducted with reference to this arbitration clause will be kept strictly confidential. 
This confidentiality undertaking shall cover all information disclosed in the course of such arbitral 
proceedings, as well as any decision or award that is made or declared during the proceedings 
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