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[Svensk översättning av konvertibelvillkor. I händelse av skillnad mellan den engelska och 
svenska versionen av detta protokoll ska den engelska versionen gälla.] 

 

VILLKOR FÖR ANOTO GROUP AB (PUBL)  
KONVERTIBLER 2014/2015 

 

1. DEFINITIONER 

I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: 

“Aktier” avser fullt betalda aktier i Bolaget. Varje aktie berättigar innehavaren till en röst på 

Bolagets bolagsstämmor; 

“Avstämningsdag för Betalning” ska ha samma betydelse som i villkor 4(a); 

“Avstämningsregister” avser avstämningsregister fört av Euroclear i enlighet med lag 

(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument 

“Bankdag” avser sådan dag (som inte är lördag eller söndag) då banker i Sverige håller öppet 

för normal bankverksamhet; 

“Bolaget” avser Anoto Group AB (publ), organisationsnummer 556532-3929; 

“Dotterbolag” avser ett dotterbolag såsom definierat i aktiebolagslagen (2005:551); 

“Emissionsinstitut” avser Aktieinvest FK AB, organisationsnummer 556072-2596; eller 

sådan bank eller institut som av Bolaget från var tid till annan utsett till emissionsinstitut i 

enlighet med dessa villkor; 

“Euroclear” avser Euroclear Sweden AB; 

“Faktiskt Konventeringsdag” ska ha samma betydelse som i villkor 6(f); 

“Inlösendag” ska ha samma betydelse som i villkor 5(a);  

“Konvertibelinnehavare” avser varje innehavare av en Konvertibel som är registrerad som 

Konvertibelinnehavare på ett konto i Bolagets avstämningsregister, eller som på annat sätt är 

berättigad att motta betalningar avseende en Konvertibel hänförlig till sådant konto; 
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“Kontantavräkning” avser ett belopp beräknat i enlighet med följande beräkningsmodell, 

och som ska betalas till Konvertibelinnehavaren vid nyttjande av rätten att Konvertera, om 

den relevanta Konverteringsdagen infaller före den tidpunkt som utgivaren har meddelat 

Konvertibelinnehavaren att Konverteringsvillkoret ska anses vara uppfyllt, eller om 

möjligheten till Kontantavräkning är tillämplig:  
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där: 

CAA = Kontantavräkning; 

S = antalet Aktier (inklusive, för detta ändamål, fraktioner av en Aktie men avrundad, om 

nödvändigt, till fem decimaler, där 0,000005 ska avrundas upp) beräknade genom att det 

nominella beloppet för Konvertibler som ska konverteras av Konvertibelinnehavaren delas 

med Konverteringskursen som gäller på den Faktiska Konverteringsdagen; 

Pn = den volymviktade genomsnittliga aktiekursen per Aktie på handelsdagen för 

Kontantavräkningsperioden; och  

N = 10, som utgör antalet handelsdagar för Kontantavräkningsperioden; 

“Beräkningsperiod för Kontantavräkning” innebär perioden om 10 handelsdagar i följd 

med början från dagen för Konvertering; 

“Konvertering” avser utbyte av Konvertibel/Konvertibler mot Aktier; 

“Konverteringsvillkor” ska ha samma betydelse som i villkor 10; 

“Konverteringskurs” avser den kurs till vilken Konvertering av Konvertibel ska ske enligt 

villkor 6(b); 

“Konvertibel” avser en skuldförbindelse med sådan konverteringsrätt till Aktier som avses i 

15 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och som avser del av Lånet och som är ställd till viss 

person eller order; 

“Lån” avser Bolagets konvertibellån 2014/2015 eller, beroende på sammanhanget, det 

sammanlagda nominella beloppet av ett sådant utestående Lån från gång till gång; 

“Meddelande om Inlösen” ska ha samma betydelse som i villkor 5(a); 

“Ränteförfallodag” avser 16 januari 2015; 

“Slutlig Förfallodag” avser 27 februari 2015 förutom i de fall då tidigare Konvertering eller 

förtida inlösen enligt villkoren 5, 6, 8 eller 14 har skett, i vilka fall Slutlig Förfallodag ska vara 

Faktisk Konverteringsdag eller den dag då förtida inlösen ska ske i enlighet med nämnda 

bestämmelser; 

“Teckningsdag” betyder den dag när Konvertiblerna är tecknade och betalda; och  

“Uppsägningsgrund” ska ha samma betydelse som i villkor 14; 
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2. LÅNEBELOPP, SLUTLIG FÖRFALLODAG, RÄNTESATS, SKULDFÖRBINDELSE 
SAMT UPPLÄGGNINGSAVGIFT 

(a) Lånet ska emitteras med ett maximalt nominellt belopp om [20 000 000] kronor och 

representeras av Konvertibler om vardera nominellt belopp om 100 000 kronor (eller 

hela multipler därav). 

(b) Bolaget åtar sig att i enlighet med dessa villkor verkställa betalningar avseende 

Konvertiblerna. 

(c) Lånet förfaller till betalning på den Slutliga Förfallodagen. 

(d) Konvertiblerna utgör direkta, ovillkorliga, icke efterställda åtaganden för Bolaget, 

förmånsrättsligt rankade pari passu utan inbördes företräde och jämställda med samtliga 

av Bolagets övriga icke efterställda åtaganden. 

(e) Lånet löper med en fast räntesats om 8 procent.  

(f) Betalning av ränta avseende Konvertiblerna ska betalas till Konvertibelinnehavarna på 

Ränteförfallodagen. Ränta ska betalas oavsett om Konvertering eller förtida inlösen har 

gjorts enligt villkoren 5, 6, 8 eller 14. 

3. KONTOFÖRANDE INSTITUT, REGISTRERING M.M. 

(a) Konvertiblerna ska registreras av Euroclear i ett Avstämningsregister i enlighet med 4 

kap. i lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Således kommer inga 

konvertibelbevis avseende Konvertiblerna att utges. Konvertiblerna kommer att vara 

fullt överlåtbara efter registrering hos Euroclear enligt föregående mening.  

(b) Konvertiblerna kommer att registreras för varje Konvertibelinnehavares räkning på 

konto i Bolagets Avstämningsregister. Registreringar avseende Konvertibler till följd av 

Konvertering ska ombesörjas av Emissionsinstitutet. 

(c) Bolaget ska ha rätt att erhålla information från Bolagets Avstämningsregister såsom 

utvisas i skuldboken förd av Euroclear.  

(d) Övriga registreringsåtgärder avseende Konvertiblerna till följd av åtgärder enligt villkor 

7 eller 8 ska ombesörjas av Bolaget eller Emissionsinstitutet. 

4. BETALNING AV RÄNTA SAMT ÅTERBETALNING AV NOMINELLT BELOPP 

(a) Betalningar avseende ränta för, och återbetalning av, Lånet ombesörjs av Euroclear till 

den som är antecknad på konto i Bolagets Avstämningsregister som 

Konvertibelinnehavare eller som i annat fall är berättigad att uppbära betalning avseende 

ränta respektive nominellt belopp på femte Bankdagen före Slutlig Förfallodag, eller på 

den Bankdag som infaller före Slutlig Förfallodag, beroende på sammanhanget, och som 

generellt kan komma att tillämpas på den svenska värdepappersmarknaden 

(“Avstämningsdag för Betalning”). 
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(b) Har Konvertibelinnehavare eller den person som i annat fall är berättigad att uppbära 

betalning avseende ränta respektive nominellt belopp, genom kontoförande institut låtit 

registrera att räntebelopp respektive nominellt belopp ska inbetalas till visst bankkonto, 

sker insättning genom Euroclears försorg på den Slutliga Förfallodagen. I annat fall 

översänder Euroclear betalning av räntebeloppet respektive det nominella beloppet på 

den Slutliga Förfallodagen till vederbörande enligt den adress som är registrerad hos 

Euroclear på Avstämningsdagen för Betalning. 

(c) Skulle Euroclear på grund av dröjsmål från Bolagets sida eller på grund av annat hinder 

inte kunna utbetala räntebelopp eller nominellt belopp på den Slutliga Förfallodagen, 

utbetalas räntebeloppet respektive det nominella beloppet av Euroclear så snart hindret 

upphört till Konvertibelinnehavare eller till den person som i annat fall är berättigad att 

uppbära betalning avseende ränta respektive nominellt belopp på Avstämningsdagen för 

Betalning. 

(d) Om den Slutliga Förfallodagen infaller på en dag som inte är en Bankdag, ska den 

skjutas upp till närmast följande Bankdag förutsatt att denna inte infaller i nästföljande 

kalendermånad, och om så är fallet ska den Slutliga Förfallodagen istället flyttas fram till 

närmast föregående Bankdag. 

5. INLÖSEN AV KONVERTIBLERNA 

(a) Bolaget kan, när som helst mellan den 1 augusti 2014 och den 30 januari 2015, förutsatt 

att meddelande lämnats till Konvertibelinnehavaren tidigast tio (10) och senast tjugo 

(20) Bankdagar före inlösen (ett “Meddelande om Inlösen”) lösa in (i enlighet med 

andra paragrafen nedan) 50 % av alla, och inte bara enstaka, Konvertibler som för 

tillfället är utestående på den dag (“Inlösendagen”) som definieras i Meddelande om 

Inlösen, till ett belopp om 102 procent av deras nominella belopp. Trots inlösen av vissa 

av Konvertiblerna, har Konvertibelinnehavaren fortfarande rätt till betalning av ränta på 

Ränteförfallodag i enlighet med villkor 2.  

(b) På Inlösendagen ska Bolaget (med förbehåll för nästföljande paragraf) lösa in 

Konvertiblerna till deras nominella belopp. Betalning av inlösenbeloppet kommer att 

ske av Emissionsinstitutet. 

(c) Meddelande om Inlösen är oåterkalleligt. Varje sådant meddelande ska ange (i) 

Inlösendagen, som ska vara en Bankdag, (ii) Konverteringskursen, det sammanlagda 

nominella beloppet för de utestående Konvertiblerna och slutkursen för Aktier på 

NASDAQ OMX Stockholm, för samtliga fall per det senast möjliga datumet före 

publicering av Meddelande om Inlösen och (iii) senaste kalenderdag då rätten till 

Konvertering kan utnyttjas av Konvertibelinnehavarna. 

6. KONVERTERING EFTER PÅKALLANDE AV KONVERTIBELINNEHAVARE 

(a) Konvertibelinnehavare har, när som helst under den period som anges i villkor 6(d) 

nedan, rätt att påkalla Konvertering av några eller alla sina Konvertibler till nya Aktier i 

Bolaget genom att skicka en begäran om Konvertering till Bolaget. 
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(b) Konverteringskursen per Aktie ska till en början vara 100 kronor. Under perioden 2-6 

februari 2015, ska dock Konverteringskursen per Aktie vara ett belopp motsvarande 85 

procent av den volymviktade genomsnittliga aktiekursen per Aktie på NASDAQ OMX 

Stockholm under perioden 19-30 januari 2015, dock inte lägre än 0,10 kronor. Den 

beräknade Konverteringskursen enligt ovan ska avrundas till heltal öre, varigenom 0,005 

kronor ska avrundas uppåt till 0,01 kronor. Konverteringskursen kan komma att justeras 

enligt de omständigheter som anges i villkor 8 nedan. 

(c) Antalet Aktier som emitteras vid Konvertering ska bestämmas genom att det nominella 

beloppet för de Konvertibler som ska konverteras delas med Konverteringskursen som 

gäller på dagen för Konvertering. Inga fraktioner av Aktier kommer att utges. 

Konvertibelinnehavare kommer inte att erhålla kontant kompensation för belopp som 

inte motsvarar en hel Aktie. 

(d) En Konvertibelinnehavare kan påkalla Konvertering under den period som börjar den 1 

juli 2014 och som slutar den 6 februari 2015, eller till och med den tidigare dag som 

anges i villkor 8 nedan. Vid påkallande av Konvertering ska den av Bolaget fastställda 

relevanta anmälningsblanketten för registreringssyfte vara fullständigt ifylld och 

inlämnad i vederbörlig ordning till Bolaget. Påkallande av Konvertering är bindande och 

oåterkallelig. 

(e) Konvertibelinnehavare ska betala de skatter eller avgifter som kan komma att påföras 

Konvertibelinnehavare i samband med överlåtelse, innehav eller Konvertering av en 

Konvertibel enligt svenska eller utländska lagar eller bestämmelser, eller enligt beslut 

från en svensk eller utländsk myndighet. 

(f) Konvertering verkställs i enlighet med de instruktioner som finns beskrivna i Euroclear 

Swedens Regelverk för Emittenter och Emissionsinstitut, varigenom Aktierna 

registreras som interimsaktier i Bolagets aktiebok som förs av Euroclear (datumet då 

sådan händelse inträffar avseende en Konvertibel ska vara “Faktisk 

Konverteringsdag” avseende sådan Konvertibel). När registrering har skett hos 

Bolagsverket blir registrering på avstämningskonto slutlig. Som beskrivet under villkor 8 

nedan, kan sådan slutlig registrering i vissa fall skjutas upp. 

7. UTDELNING OCH RÄNTA I SAMBAND MED KONVERTERING 

(a) Aktier som tillkommit vid Konvertering medför rätt till utdelning med start från och 

med sådan avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter den Faktiska 

Konverteringsdagen. 

(b) Oavsett Konvertering, har Konvertibelinnehavaren rätt till betalning av ränta på 

Ränteförfallodagen i enlighet med villkor 0. 



 

 

6 

8. OMRÄKNING AV KONVERTERINGSKURS, M.M. 

8.1 Omräkning av Konverteringskurs  

Skulle Bolaget genomföra en transaktion eller på annat sätt vidta någon bolagsrättslig åtgärd 

inklusive men inte begränsat till fondemission, sammanläggning eller uppdelning av Aktierna, 

nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, avknoppning, erbjudande till 

aktieägarna att köpa finansiella instrument av något slag, minskning av aktiekapitalet eller 

utdelning som påverkar Konverteringskursen enligt villkor 6 ovan, med beaktande av den 

tekniska strukturen för en sådan transaktion eller handling eller av andra skäl, ska 

Konverteringskursen justeras för att säkerställa att Konverteringskursen är rimlig. 

8.2 Avrundning  

Vid omräkning av Konverteringskursen enligt ovan ska kursen avrundas till heltal öre, där 

0,005 kronor ska avrundas uppåt till 0,01 kronor. 

8.3 Likvidation  

Skulle det beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett 

likvidationsgrunden, Konvertering därefter inte påkallas. Rätten att påkalla Konvertering 

upphör samtidigt med likvidationsbeslutet, oavsett om detta inte vunnit laga kraft. 

Senast fyra veckor innan bolagsstämman tar ställning i fråga om Bolaget ska träda i frivillig 

likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen, ska Konvertibelinnehavarna genom meddelande 

enligt villkor 16 nedan underrättas om den föreslagna likvidationen. Meddelandet ska innehålla 

en erinran om att Konvertering inte får påkallas sedan bolagsstämman fattat beslut om 

likvidation. 

Skulle Bolaget lämna meddelande om en föreslagen likvidation enligt ovan, ska 

Konvertibelinnehavare ha rätt att påkalla Konvertering från den dag då meddelandet lämnats, 

förutsatt att Konvertering kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den 

bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas. 

Om rätten att påkalla Konvertering har upphört enligt detta villkor 8.3, återinträder den dock 

om likvidationen upphör. 

8.4 Konkurs  

Om Bolaget skulle försättas i konkurs får Konvertering därefter inte påkallas. Skulle emellertid 

konkursbeslutet hävas får Konvertering återigen påkallas i enlighet med dessa villkor. 

8.5 Inlösen 

Skulle en majoritetsaktieägare som innehar mer än nio tiondelar av Aktierna i Bolaget utnyttja 

sin rätt i enlighet med 22 kap 1 § aktiebolagslagen att lösa in återstående Aktier i Bolaget, är 

sådan majoritetsaktieägare, enligt 22 kap 26 § aktiebolagslagen, även berättigad att lösa in 

teckningsoptioner och konvertibler som Bolaget har gett ut.  
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En Konvertibelinnehavare har i dessa fall rätt att få sina Konvertibler inlösta av sådan 

majoritetsaktieägare, trots att den senare inte utnyttjar rätten till inlösen av Aktier. 

Om majoritetsaktieägaren har begärt att en tvist avseende inlösen av minoritetsaktier ska 

avgöras av skiljemän i enlighet med 22 kap 6 § aktiebolagslagen, får Konvertiblerna inte 

utnyttjas för Konvertering innan tvisten avseende inlösen av minoritetsaktier har avgjorts 

genom dom eller beslut som har vunnit laga kraft. Om den period inom vilken Konvertering 

får verkställas löper ut dessförinnan eller inom tre (3) månader därefter, ska 

Konvertibelinnehavarna ändock vara berättigade till Konvertering under en period om tre (3) 

månader efter det att avgörandet vunnit laga kraft.  

8.6 Meddelande 

Bolaget ska meddela Konvertibelinnehavarna i enlighet med villkor 16 om omräkning av 

Konverteringskursen omedelbart efter fastställande därav.  

9. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN AV BOLAGET 

Bolaget förbinder sig vidare att inte vidta någon i villkor 8.1 ovan angiven åtgärd som skulle 

medföra en omräkning av Konverteringskursen till ett belopp understigande Aktiens 

kvotvärde. 

10. KONTANTAVRÄKNING 

Utan hinder av andra bestämmelser i dessa villkor, vid Konvertibelinnehavares utnyttjande av 

konverteringsrätter för vilka datumet för Konvertering infaller före den dag då Bolaget ska ha 

meddelat Konvertibelinnehavarna att Konverteringsvillkoret är uppfyllt, ska Bolaget medverka 

till konvertering av sådana Konvertibelinnehavares Konvertibler genom att betala den 

relevanta Konvertibelinnehavaren Kontantavräkning.  

Betalning av Kontantavräkning kommer att göras av Emissionsinstitutet, på uppdrag av 

Bolaget, senast fem (5) Bankdagar efter den sista dagen i Beräkningsperioden för 

Kontantalternativet.  

“Konverteringsvillkoret” är uppfyllt om bolagsstämma i Bolaget har beslutat att godkänna 

styrelsens för Bolagets beslut från styrelsemöte den 18 juni 2014 att avvika från aktieägares 

företrädesrätt i fråga om emissionen av Konvertiblerna. 

11. FÖRVÄRV 

Med förbehåll för iakttagande av gällande lagar och förordningar, kan Bolaget eller något av 

dess Dotterbolag när som helst och till vilket pris som helst förvärva Konvertibler på den 

öppna marknaden eller på annat sätt. Konvertibler som förvärvats av Bolaget eller ett 

Dotterbolag till Bolaget får, i den utsträckning som det är möjligt enligt svensk aktiebolagslag 

och andra relevanta krav enligt ovan, innehas, återförsäljas eller återutges eller, i enlighet med 

köparens vilja, annulleras. 
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12. BESKATTNING 

Alla betalningar som görs av eller på uppdrag av Bolaget avseende Konvertiblerna ska ske 

utan inskränkningar eller villkor och utan avdrag för eller innehållande av, eller med anledning 

av, eventuella befintliga eller framtida skatter, tullavgifter, taxeringar eller statliga avgifter, 

oavsett slag, påförda eller uttagna av eller på uppdrag av Sverige eller någon svensk 

administrativ eller politisk enhet eller någon svensk myndighet med beskattningsbefogenhet, 

såvida inte avdrag eller innehållande av sådana skatter, tullavgifter, taxeringar eller statliga 

avgifter ska ske enligt lag. 

För det fall sådant innehållande eller avdrag ska ske, ska Bolaget betala sådana ytterligare 

belopp som medger att Konvertibelinnehavaren erhåller det belopp som skulle erhållits om 

inget sådant innehållande eller avdrag krävts, dock ska inget sådant ytterligare belopp betalas 

avseende räntan på Konvertibler: 

(a) till en innehavare (eller till tredje man på uppdrag av innehavaren) som är föremål för 

sådana skatter, tullavgifter, taxeringar eller statliga avgifter avseende sådana Konvertibler 

med anledning av att han har något samband med Sverige på annat sätt än enbart 

genom innehav av Konvertibler eller genom erhållandet av belopp för Konvertibler; 

eller 

(b) där sådant innehållande eller avdrag påförs en betalning till en innehavare och som ska 

ske i enlighet med Europeiska rådets direktiv 2003/48/EG, inklusive ändringar och 

tillägg av detta, eller något annat direktiv som implementerat slutsatserna från 

Ekofinrådets möte den 26-27 november 2000 om beskattning av inkomster från 

sparande eller någon lagimplementering eller lag som uppfyller, eller införts i syfte att 

vara förenligt med ett sådant direktiv. 

Hänvisningar i dessa villkor till nominellt belopp och/eller ränta och/eller andra obetalda 

belopp avseende Konvertiblerna ska även anses hänvisa till eventuella ytterligare belopp som 

kan komma att betalas under detta villkor 12. 

13. PRESKRIPTION 

(a) Rätten till återbetalning av nominellt belopp preskriberas tio (10) år efter den Slutliga 

Förfallodagen. Rätten till räntebetalning preskriberas tre (3) år efter varje relevant 

Ränteförfallodag. Räntebelopp och nominellt belopp som ej gjorts anspråk på och som 

preskriberats ska återgå till Bolaget. 

(b) Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om tio (10) år ifråga om 

nominellt belopp och tre (3) år ifråga om räntebelopp, i båda fallen räknat från den dag 

som framgår av preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser om verkan av 

preskriptionsavbrott. 

14. UPPSÄGNINGSGRUND 

Om någon av de händelser som anges i villkor 14.1-14.4 nedan skulle inträffa (envar en 

'“Uppsägningsgrund”), får Konvertibelinnehavare som innehar minst en tredjedel av 
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nominellt belopp för de vid tidpunkten utestående Konvertiblerna säga upp Konvertiblerna, i 

vilket fall hela det obetalda nominella beloppet för Konvertiblerna, inklusive all upplupen och 

obetald ränta därpå, ska vara omedelbart förfallet till betalning. 

14.1 Utebliven betalning 

Bolaget underlåter att i rätt tid betala ränta eller annat belopp hänförligt till Konvertiblerna, 

såvida inte: 

(i) bristande betalning orsakats av administrativa eller tekniska fel eller störningar i sådana 

betalnings-, finansiella- eller kommunikationssystem (interna eller externa) eller på 

sådana finansiella marknader vilka var för sig måste fungera för att sådana betalningar 

ska kunna göras, och vilka ligger utanför Bolagets kontroll; och 

(ii) betalning erläggs inom tio (10) Bankdagar efter förfallodagen. 

14.2 Brott mot andra förpliktelser 

Bolaget, i något annat fall än vad som anges i villkor 14.1, underlåter att fullgöra sina 

skyldigheter i enlighet med dessa villkor, eller på annat sätt agerar i strid mot dessa villkor, 

förutsatt att Konvertibelinnehavarna, vilka innehar minst en tredjedel av nominellt belopp för 

de vid tidpunkten utestående Konvertiblerna, har begärt att Bolaget ska åtgärda sådant 

förhållande och Bolaget har underlåtit att göra detta inom trettio (30) Bankdagar därefter. 

14.3 Obestånd 

Bolaget är (eller bedöms vara i enlighet med tillämpliga lagar) på obestånd, oförmöget att 

betala sina skulder när de förfaller till betalning, ställer in eller offentligt meddelar sin avsikt att 

stoppa, ställa in eller skjuta upp samtliga eller en väsentlig del av (eller avseende en viss typ av) 

sina skulder, eller med anledning av faktiska eller förväntade ekonomiska svårigheter, inleder 

ackordsförhandlingar med en eller flera av sina borgenärer med avsikten att omförhandla sina 

skulder eller ett moratorium är beslutat eller träder i kraft avseende, eller påverkar, alla eller 

någon väsentlig del av (eller avseende viss typ av) Bolagets skulder. 

14.4 Borgenärsprocess 

Varje expropriation, kvarstad, beslag, utmätning, verkställighet eller liknande process som 

påverkar någon tillgång eller tillgångar med ett sammanlagt värde om minst 1 000 000 USD i 

Bolaget och som inte återgår eller löses inom trettio (30) Bankdagar. 

15. FÖRDELNING AV TILLGÄNGLIGA MEDEL 

Om Uppsägningsgrund föreligger, och summan som ska erläggas eller ersättas från Bolaget 

inte räcker till full betalning, ska sådana medel fördelas enligt följande: 

(i) i första hand, användas till betalning av upplupen men obetald ränta enligt 

Konvertiblerna; och  
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(ii) i andra hand, användas till betalning av eventuellt obetalt nominellt belopp enligt 

Konvertiblerna.  

16. MEDDELANDEN 

Meddelanden rörande Konvertiblerna ska skickas till varje Konvertibelinnehavare på de 

adresser som är registrerade i Bolagets Avstämningsregister. För undvikande av missförstånd, 

om en Konvertibel är registrerad hos en auktoriserad förvaltare, ska meddelande för sådan 

Konvertibel skickas till sådan auktoriserad förvaltare.   

Meddelanden till Bolaget ska skickas till Bolaget på följande adress: 

Anoto Group AB (publ) 

Attention: CFO 

Traktorvägen 11 

227 22 Lund  

17. FÖRVALTARE  

Avseende registrerade Konvertibler hos auktoriserade förvaltare, ska i enlighet med lagen om 

kontoföring av finansiella instrument (1998:1479), den auktoriserade förvaltaren anses vara 

Konvertibelinnehavare vid tillämpningen av dessa villkor. 

18. EMISSIONSINSTITUT   

(a) Emissionsinstitutet ska agera oberoende i enlighet med dessa villkor och i enlighet med 

tillämpliga lagar, föreskrifter och god sed på den svenska värdepappersmarknaden, 

inklusive bland annat relevanta föreskrifter utfärdade av Euroclear. 

(b) Termen ”Emissionsinstitut” ska även omfatta annan bank eller investmentbank 

respektive kontoförande institut som Bolaget ger i uppdrag att agera Emissionsinstitut i 

enlighet med dessa villkor och tillämpliga regelverk. 

19. SEKRETESS  

Bolaget, Emissionsinstitutet och Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift 

om en Konvertibelinnehavare. 

20. BEGRÄNSNING AV ANSVAR 

(a) Ansvar kan inte göras gällande varken i fråga om Bolaget eller Emissionsinstitutet för 

skada eller förlust som beror på svenska eller utländska lagbud, svensk eller utländsk 

myndighetsåtgärder, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande 

omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om 

Bolaget eller Emissionsinstitutet vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. 

(b) Bolaget eller Emissionsinstitutet är inte skyldiga att ersätta skada eller förlust som 

uppkommer förutsatt att Bolaget eller Emissionsinstitutet varit normalt aktsamma. 

Emissionsinstitutet är i intet fall ansvarigt för indirekt skada.  



 

 

11 

(c) Föreligger hinder för Bolaget eller Emissionsinstitutet att verkställa betalning eller att 

vidta annan åtgärd på grund av omständigheter som anges i första stycket i detta villkor 

(a), får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten 

betalning ska Bolaget betala ränta enligt den räntesats som gällde på den Slutliga 

Förfallodagen enligt villkor 0(e). 

21. NOTERING AV KONVERTIBLERNA  

Bolaget har ingen avsikt att ansöka om notering av Konvertiblerna på någon reglerad eller 

oreglerad marknad.  

22. TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM 

Svensk lag ska äga tillämpning på Konvertiblerna, dessa villkor och därmed sammanhängande 

rättsfrågor. Alla tvister som uppkommer i anledning av Konvertiblerna och/eller dessa villkor 

ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans (eller vid sådant 

annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget). 

Dessa villkor har upprättats i en svenskspråkig och en engelskspråkig version. För det fall 

skillnader föreligger mellan de båda versionerna ska den engelskspråkiga versionen äga 

företräde. 

 


