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VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2019/2021 AVSEENDE 
NYTECKNING AV AKTIER I RAYTELLIGENCE AB 

§ 1 Definitioner 

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. 

”Aktie” aktie i Bolaget; 

”Bolaget” Raytelligence AB, org.nr 559039–7088 

”Innehavare” innehavare av Optionsrätt med rätt till Teckning av nya Aktier; 

”Optionsbevis” bevis till vilket knutits ett visst antal Optionsrätter; 

”Optionsrätt” rätt att teckna Aktie mot kontant betalning; 

”Teckning” teckning av Aktier som sker med stöd av Optionsrätt; och 

”Teckningskurs” den kurs till vilken Teckning av ny Aktie kan ske. 

 

§ 2 Optionsrätter 

Det sammanlagda antalet Optionsrätter uppgår till högst 500 000. Optionsrätterna representeras 
av Optionsbevis. Optionsbevisen är ställda till viss man eller order. 

§ 3 Rätt att teckna nya Aktier 

Innehavaren ska ha rätt att under perioden från och med tidpunkten för registrering vid 
Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den 2021-04-30, eller till och med den tidigare 
eller senare dag som kan följa av § 8 nedan, för varje Optionsrätt teckna en ny Aktie. 
Teckningskursen är 7 kronor per Aktie. Omräkning av Teckningskurs liksom av det antal nya 
Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 
8 nedan. 

Bolaget ska vara skyldigt att om Innehavare så påkallar under ovan angiven tid, emittera det 
antal Aktier som avses med anmälan om Teckning. 

§ 4 Teckning av Aktier 

Teckning sker genom skriftlig anmälan på teckningslista till Bolaget varvid antalet Optionsrätter 
som utnyttjas ska anges. Vid Teckning ska Innehavare i förekommande fall inlämna 
motsvarande Optionsbevis till Bolaget. 



 
 

§ 5 Betalning 

Vid Teckning ska betalning samtidigt erläggas kontant för det antal Aktier som Teckningen 
avser. 

§ 6 Införande i aktiebok m.m. 

Teckning och tilldelning verkställs genom att de nya Aktierna tas upp i Bolagets aktiebok 
varefter registrering ska ske hos Bolagsverket. 

§ 7 Rätt till vinstutdelning 

Aktie som tillkommit på grund av Teckning medför i förekommande fall rätt till vinstutdelning 
första gången på närmast följande bolagsstämma efter det att Teckning verkställts. 

§ 8 Omräkning av Teckningskurs m.m. 

Genomför Bolaget någon av nedan angivna åtgärder gäller, beträffande den rätt som tillkommer 
Innehavare, vad som följer enligt nedan. 

Inte i något fall ska dock omräkning enligt bestämmelserna i denna § 8 kunna leda till att 
Teckningskursen understiger kvotvärdet på Bolagets Aktier. 

A. Fondemission 

Genomför Bolaget en fondemission ska en häremot svarande omräkning av Teckningskursen 
liksom antalet Aktier som varje Optionsrätt berättigar till ske. Omräkningarna, vilka utförs av 
Bolaget, ska ske enligt följande. Det omräknade antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till 
Teckning av ska motsvara det tidigare antal Aktier som Optionsrätten 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. 

B. Sammanläggning eller uppdelning (split) 

Vid sammanläggning eller uppdelning (split) av Bolagets befintliga Aktier har bestämmelserna i 
punkt A motsvarande tillämpning. 

C. Nyemission, emission av teckningsoptioner och konvertibler 

Vid nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner med 
företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning 
eller, såvitt gäller teckningsoptioner, utan betalning, eller om Bolaget enligt principerna om 
företrädesrätt i enligt 13 kap 1 §, 14 kap 1 § eller 15 kap 1 § aktiebolagslagen riktar annat 
erbjudande till sina aktieägare att av Bolaget förvärva värdepapper av något slag, ska omräkning 
ske, dels av Teckningskursen, dels av det antal Aktier vartill varje Optionsrätt berättigar. 
Omräkningen, som ska utföras av Bolaget, ska ha som utgångspunkt att värdet av 
Optionsrätterna lämnas oförändrat. 

 



 
 

D. Minskning av aktiekapitalet eller utdelning i form av värdepapper 

Vid minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna eller om Bolaget genomför 
en utdelning i form av värdepapper av något slag, ska antingen överenskommelse ha träffats 
med Innehavare beträffande vilken ändrad Teckningskurs som ska tillämpas 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. 

E. Likvidation 

Vid likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får Teckning inte vidare verkställas. Det gäller 
oavsett likvidationsgrunden och oberoende av om beslutet att Bolaget ska träda i likvidation 
vunnit laga kraft eller inte. Senast två månader innan bolagsstämma tar ställning till fråga om 
Bolaget ska träda i likvidation, ska Innehavarna genom skriftligt meddelande underrättas om 
den avsedda likvidationen. I meddelandet ska intas 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 Innehavare – oavsett vad som i § 3 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. 

F. Fusion 

Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, eller samtliga 
aktieägare i deltagande bolag underteckna fusionsplan i enlighet med fjärde stycket i nämnda 
paragraf, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, får anmälan om Teckning inte därefter 
ske. Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska 
Innehavarna genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda fusionen. I meddelandet 
ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska 
Innehavarna erinras om att anmälan om Teckning inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om 
fusion eller sedan fusionsplanen undertecknats av aktieägarna. Om Bolaget lämnar meddelande 
om avsedd fusion enligt ovan, ska Innehavare – oavsett vad som i § 3 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 
fusionsplanen ska godkännas respektive den dag då aktieägarna ska underteckna fusionsplanen. 

Upprättar bolagets styrelse fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget 
ska uppgå i annat bolag, ska följande gälla. Avser Bolagets styrelse att upprätta en fusionsplan 
enligt i föregående mening angivet lagrum, ska Bolaget, för det fall att sista dag för Teckning 
enligt § 3 infaller efter det att sådan avsikt föreligger, fastställa en ny sista dag för anmälan om 
Teckning (slutdagen), som ska infalla inom 60 dagar från det att sådan avsikt förelåg eller, om 
offentliggörande av sådan avsikt skett, från offentliggörandet. Efter det att slutdagen fastställts 
ska – oavsett vad som i § 3 sägs om tidigaste tidpunkt för Teckning – Innehavare äga rätt att 
påkalla Teckning fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra veckor före slutdagen genom 
skriftligt meddelande erinra Innehavarna om denna rätt samt att anmälan om Teckning inte får 
ske efter slutdagen. 

 



 
 

 

G. Tvångsinlösen 

Blir Bolagets Aktier föremål för tvångsinlösen enligt 22 kap aktiebolagslagen ska följande gälla. 
Mottar Bolagets styrelse begäran om tvångsinlösen av Aktier i Bolaget, ska Bolaget, för det fall 
att sista dag för Teckning enligt § 3 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 sägs om tidigaste 
tidpunkt för Teckning – Innehavare äga rätt att påkalla Teckning fram till slutdagen. Bolaget ska 
senast fyra veckor före slutdagen genom skriftligt meddelande erinra Innehavarna om denna rätt 
samt att anmälan om Teckning inte får ske efter slutdagen. 

H. Delning 

Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen, eller 
samtliga aktieägare i deltagande bolag underteckna delningsplan i enlighet med fjärde stycket i 
nämnda paragraf, varigenom Bolaget ska delas genom att en del av, eller samtliga Bolagets 
tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag, får anmälan om Teckning inte 
därefter ske. Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt 
ovan, ska Innehavarna genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda delningen. I 
meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda 
delningsplanen samt ska Innehavarna erinras om att anmälan om Teckning inte får ske, sedan 
slutligt beslut fattas om delning eller sedan delningsplanen undertecknats av aktieägarna. Om 
Bolaget lämnar meddelande om avsedd delning enligt ovan, ska Innehavare – oavsett vad som i 
§ 3 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 delningsplanen ska godkännas respektive den dag då aktieägarna 
ska underteckna delningsplanen. 

I. Upphörd eller förfallen likvidation, fusion eller delning 

Oavsett vad ovan sagts om att Teckning inte får ske efter beslut om likvidation, godkännande 
eller undertecknande av fusionsplan, påkallande av tvångsinlösen eller godkännande eller 
undertecknande av delningsplan, ska rätten att teckna åter inträda för det fall att likvidationen 
upphör respektive fusionsplanen, tvångsinlösen eller delningsplan inte genomförs. 

J. Konkurs eller företagsrekonstruktion 

Vid Bolagets konkurs eller om beslut fattas om att Bolaget ska bli föremål för 
företagsrekonstruktion får Teckning med utnyttjande av Optionsrätt inte ske. Om 
konkursbeslutet eller beslutet om företagsrekonstruktion hävs av högre rätt, återinträder rätten 
till Teckning. 

§ 9 Meddelanden 

Meddelanden rörande Optionsrätterna ska skriftligen genom brev eller e-post tillställas varje 
Innehavare under adress som är känd för Bolaget. 

 



 
 

§ 10 Övriga villkor 

I det fall Innehavaren på eget initiativ avslutar sin anställning/uppdrag i eller för Raytelligence 
AB makuleras teckningsoptionen med omedelbar verkan. 

 

§ 11 Ändring av villkor 

Bolagets styrelse har rätt att för Innehavarnas räkning besluta om ändring av dessa villkor i den 
mån lagstiftning, domstolsavgörande, Euroclears eller myndighetsbeslut gör det nödvändigt att 
ändra villkoren eller om det i övrigt – enligt styrelsens bedömning – av praktiska skäl är 
ändamålsenligt eller nödvändigt att ändra villkoren och Innehavarnas rättigheter inte i något 
hänseende försämras. 

 

§ 12 Tillämplig lag 

Svensk lag gäller för dessa Optionsrätter och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan i 
anledning av dessa villkor ska väckas vid den tingsrätt där Bolagets styrelse har sitt säte eller 
vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget. 

 

_______________________ 

 


