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OPTIONSBEVIS 
 

 
Detta optionsbevis är utfärdat till 

 

Lars Berg 

eller order och omfattar 
 

20 000 köpoptioner av serie 2016/2017 (A) 
 

och varje köpoption ger rätt att förvärva en aktie i 
 

Greater Than AB (publ) 

org. nr 556965-2885 

 

i enlighet med bifogade ”Villkor för köpoptioner 2016/2017 (A) avseende förvärv av aktier i Greater 

Than AB”.  

 

Stockholm den 17:e Maj 2016 

 

 
 
 
__________________________ 
Sten Forseke 
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Bilaga 1 
 

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2016/2017 (A) 
AVSEENDE FÖRVÄRV AV AKTIER I GREATER THAN AB  

 
§ 1 DEFINITIONER 
 
I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. 
 
”Aktiens Genomsnittskurs” den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på 

Aktietorget, eller annan handelsplattform eller reglerad marknad under 
den angivna tidsperioden. I avsaknad av notering av betalkurs skall i 
stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan 
notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen;  

 
”Bankdag” dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande 

betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag; 
 
”Bolaget” Greater Than AB (publ), organisationsnummer 556965-2885; 
 
”Euroclear” Euroclear Sweden AB, organisationsnummer 556112-8074; 
 
”Innehavare” innehavare av Köpoption; 
 
”Kontoförande Institut” bank eller annan som har tillstånd att vara kontoförande institut enligt 

lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och hos vilken 
Innehavare har öppnat VP-konto; 

 
”Köpoption” rätten att förvärva en aktie i Bolaget av Utfärdaren mot kontant betalning 

enligt dessa villkor; 
 
”Optionsbevis” bevis representerande Köpoption; 
 
”Utfärdare” Sten Forseke, personnummer 590418-1079;  
 
”VP-konto” värdepapperskonto hos Euroclear enligt lagen (1998:1479) om 

kontoföring av finansiella instrument där Innehavares innehav av aktier i 
Bolaget förvärvade genom Köpoption är registrerat. 

 
För definierade termer gäller, att bestämd form skall anses innefatta ordets obestämda form och vice 
versa och att singular skall anses innefatta plural och vice versa, såvida inte annat framgår av 
sammanhanget. 
 
§ 2 OPTIONSBEVIS  
 
Antalet Köpoptioner uppgår till högst 20 000 och skall representeras av Optionsbevis. Optionsbevis är 
ställda till viss man eller order. 
 
Utfärdaren förbinder sig att gentemot Innehavaren svara för att denne ges rätt att köpa aktier i Bolaget 
mot kontant betalning på nedan angivna villkor. 
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§ 3 RÄTT ATT KÖPA AKTIER 
 
För det fall Aktiens Genomsnittskurs före den 30 september 2016 under 25 på varandra följande 
handelsdagar uppgår till lägst 15 kronor per aktie eller Optionsinnehavaren enligt Bolagets styrelses 
skäliga bedömning väsentligen förbättrat förutsättningarna för Bolagets expansion (”Villkoret”) skall 
Innehavaren äga rätt, men inte skyldighet, att för varje Köpoption köpa en aktie i Bolaget till ett 
vederlag om 12 kronor per aktie (lösenpriset). För det fall Villkoret inte uppfylls före den 30 september 
2016 äger Innehavaren inte rätt att förvärva aktier enligt föreliggande villkor.  
 
Omräkning av lösenpriset liksom av det antal aktier som varje Köpoption berättigar till förvärv av, kan 
äga rum i de fall som framgår av § 7 nedan. Förvärv kan endast ske av det hela antal aktier som 
Innehavaren samtidigt önskar förvärva. Del av Köpoption kan således inte utnyttjas.  
 
§ 4 KÖP AV AKTIER 
 
Önskar Innehavaren utnyttja Köpoption skall anmälan om förvärv ske under tiden från och med det 
datum Villkoret uppfyllts till och med den dag som infaller sex månader därefter eller den senare 
respektive tidigare slutdag för anmälan om förvärv som kan komma att fastställas i de fall som framgår 
av § 7 mom. B och C nedan. Vid anmälan om förvärv skall Innehavaren tillhandahålla Utfärdaren 
uppgifter om VP-kontonummer, alternativt depånummer och förvaltare, det antal Köpoptioner som 
önskas utnyttjas samt inlämna Optionsbevis i original till Utfärdaren. Snarast efter mottagandet av 
anmälan om förvärv skall Utfärdaren upprätta en avräkningsnota mellan Utfärdaren och Innehavaren 
avseende de aktier som de utnyttjade Köpoptionerna berättigar till köp av samt till Innehavaren 
överlämna erforderliga uppgifter för betalning. 
 
Anmälan om förvärv kan dock inte ske och Utfärdaren är inte skyldigt att överlåta aktier under sådan 
period då handel med aktier i Bolaget är förbjuden enligt 15 § lagen om anmälningsskyldighet för vissa 
innehav av finansiella instrument (eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning och/eller 
vid var tid gällande noteringsregler). 
 
Anmälan om utnyttjande av Köpoptioner är bindande och kan inte återkallas. 
 
§ 5 BETALNING FÖR AKTIER 
 
Betalning för aktier som förvärvas skall erläggas senast på den likviddag som Utfärdaren meddelat 
Innehavaren enligt § 4 ovan, dock senast tio Bankdagar från det anmälan om förvärv gjorts. Betalning 
skall ske med pengar till av Utfärdaren anvisat konto. Sedan likvid har erlagts skall Utfärdaren instruera 
Kontoförande Institut om att överföring av de aktier som omfattas av de utnyttjade Köpoptionerna 
skall ske till av Innehavaren anvisat VP-konto eller anvisad värdepappersdepå.  
 
Innehavaren skall erlägga den skatt eller avgift som kan komma att utgå för överlåtelse, innehav eller 
utnyttjande av Köpoption på grund av svensk eller utländsk lagstiftning eller svenskt eller utländskt 
myndighetsbeslut. 
 
§ 6 INNEHAVARENS STÄLLNING 
 
Köpoptionerna medför inte någon rätt för Innehavaren som tillkommer aktieägare i Bolaget, såsom 
exempelvis rösträtt eller rätt till utdelning. Alla sådana rättigheter beträffande aktierna skall så länge 
Utfärdaren är ägare till aktierna tillkomma och utövas av Utfärdaren. 
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Innehavaren äger uppbära utdelning på de aktier som Innehavaren förvärvar enligt dessa villkor om 
avstämningsdagen för utdelning inträffar tidigast fem Bankdagar efter det att likvid har erlagts. 
 
§ 7 OMRÄKNING M.M. 
 
Följande skall gälla beträffande den rätt, som skall tillkomma Innehavaren i de situationer, som anges 
i denna paragraf. 
 
A. Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktier, s.k. split, skall en häremot 
svarande omräkning av antalet aktier som Köpoptionen berättigar till köp av samt av lösenpriset låtas 
utföras av Utfärdaren.  
 
Omräkningarna skall utföras enligt följande formler: 
 

omräknat antal aktier som varje 
Köpoption berättigar till köp av 

= föregående antal aktier som varje Köpoption 
berättigar till köp av x antalet aktier efter 
sammanläggningen eller uppdelningen 
___________________________ 
antalet aktier före sammanläggningen eller 
uppdelningen 

   

omräknat lösenpris = föregående lösenpris x antalet aktier före 
sammanläggningen eller uppdelningen 
____________________________ 
antalet aktier efter sammanläggningen eller 
uppdelningen 

 
Vid omräkning enligt ovan skall lösenpriset avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas 
uppåt, och antalet aktier avrundas till två decimaler. 
 
B. Skulle aktier som avses med Köpoptionerna bli föremål för tvångsinlösenförfarande jämlikt 22 kap 
aktiebolagslagen, skall Utfärdaren, för det fall att slutdag för anmälan om köp skulle infalla senare än 
30 dagar från det att begäran om tvångsinlösen offentliggjorts, fastställa ny slutdag infallande före 
utgången av nämnda tid. 
 
C. Vad som sagts om tvångsinlösenförfarandet i mom. B skall äga motsvarande tillämpning om 
bolagsstämma i Bolaget beslutar att godkänna fusionsplan, varigenom Bolaget skall uppgå i annat 
bolag eller delningsplan varigenom samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera 
andra aktiebolag och Bolaget därvid upplöses utan likvidation eller om beslut fattas om Bolagets 
trädande i likvidation eller om konkurs. Tidsperioden räknas därvid från offentliggörandet av beslut 
om fusion, delning, likvidation respektive konkurs. 
 
§ 8 BEGRÄNSNING AV UTFÄRDARENS ANSVAR 
 
Beträffande de på Utfärdaren ankommande åtgärderna gäller 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 Utfärdaren själv vidtar sådan åtgärd. 
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Utfärdaren är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Utfärdaren varit 
normalt aktsam. Utfärdaren ansvarar inte i något fall för indirekt skada. 
 
Föreligger hinder för Utfärdaren att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av 
omständighet som anges i första stycket i denna punkt får åtgärden skjutas upp till dess hindret har 
upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall Utfärdaren, om ränta är utfäst, betala ränta efter 
den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Utfärdaren inte skyldigt att betala 
ränta efter högre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande 
referensräntan med tillägg av två procentenheter. 
 
Är Utfärdaren till följd av omständighet som anges i första stycket i denna punkt förhindrad att ta emot 
betalning, har Utfärdaren för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta enligt de villkor som 
gällde på förfallodagen. 
 
§ 9 MEDDELANDE 
 
Meddelanden rörande Köpoptionerna skall – i den mån annat inte föreskrivits i dessa villkor – 
skriftligen tillställas Innehavaren under adress som är känd för Utfärdaren.  
 
Innehavaren är skyldig att utan dröjsmål till Utfärdaren anmäla namn och adress för ovanstående syfte. 
 
§ 10 BESTÄMMELSES OGILTIGHET  
 
Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära att avtalet 
i dess helhet är ogiltigt utan därvid skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av 
eller prestation enligt avtalet, skälig jämkning av avtalet ske. 
 
§ 11 TILLÄMPLIG LAG M.M. 
 
Svensk lag gäller för dessa Köpoptioner och därmed sammanhängande rättsfrågor. Tvist i anledning av 
dessa villkor skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstituts Regler för skiljeförfarande. 
 
 
 
 

 


