N.B. The English text is an unofficial translation.

Styrelsens beslut den 4 februari 2020
The board of directors’ resolution dated 4 February 2020

Nyemission
Issue of new shares

Styrelsen beslutar under förutsättning av bolagsstämmans godkännande om en
företrädesemission av högst 1 310 653 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med
högst 1 310 653 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
Subject to the approval of the general meeting, the board of directors resolves to carry out a rights issue
in respect of not more than 1,310,653 shares, entailing an increase in the share capital of not more than
SEK 1,310,653. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande
till det antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att för sjutton (17)
befintliga aktier teckna en (1) ny aktie. Även de som inte är aktieägare har rätt att teckna i
företrädesemissionen. För tecknade aktier ska fördelning ske enligt följande:
The right to subscribe for the new shares shall vest in shareholders pursuant to pre-emption rights
pro rata to their previous shareholding, meaning that the shareholders have the right to subscribe
for one (1) new share per seventeen (17) existing shares. Shares will be allotted:

a) i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om
dessa var aktieägare på avstämningsdagen, och, vid överteckning, i förhållande till
antalet utnyttjade teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning;
primarily to those who have subscribed for shares through subscription rights, irrespective of
whether or not the subscriber was a shareholder on the record date, and, in the event of
oversubscription, pro rata the pre-emption rights exercised by each individual when
subscribing for shares and, where this is not possible, through a drawing of lots. And
thereafter:

b) i andra hand till de som, före emissionsbeslutet, har ingått teckningsåtaganden
utan stöd av teckningsrätter;
to those who, prior to the issue, have entered into commitments to subscribe for shares
without the use of subscription rights;

c) i tredje hand till de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av
teckningsrätter;
to those others who have reported interest to subscribe for shares without use of
subscription rights and;

d) i fjärde hand till de som ingått emissionsgaranti avseende teckning och betalning av
de aktier som inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat
belopp.
to those who have entered into issue guarantees, pro rata the guaranteed amount.

2. För varje tecknad aktie ska erläggas 19 kronor.
A subscription price of SEK 19 shall be paid for each share subscribed for.

3. Avstämningsdag är den 25 februari 2020.
Record date for participation in the issue is 25 February 2020.

4. Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske genom
samtidig kontant betalning under perioden 26 februari 2020 till och med den 11 mars
2020. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på angiven anmälningssedel
för teckning från och med den 26 februari 2020 till och med den 11 mars 2020. Betalning
för tecknade aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske senast tre bankdagar efter det att
besked om tilldelning utsänts. Styrelsen har rätt att tillåta betalning genom kvittning enligt
aktiebolagslagens regler.
Subscription through exercise of subscription rights shall take place during the period that runs from
and including 26 February 2020 to and including 11 March 2020 by simultaneous payment in cash.
Subscription of shares without exercise of subscription rights shall be made in the specified
subscription form during the period that runs from and including 26 February 2020 to and including
11 March 2020. Payment for subscribed shares without exercise of subscription rights shall take
place no later than three business days after the notification of allocation has been sent out. The
board of directors has the right to allow payment by set-off in accordance with the provisions of the
Swedish Companies Act.

5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
The board of directors shall be entitled to extend the subscription period and the payment period.

6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter de nya aktierna registrerats.
The new shares entitle the holder to a dividend as from the date on which the shares are entered in
the share register.

7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs
för beslutets registrering vid Bolagsverket.
The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make
any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration
Office.

_______________________

