
Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2009/2016 
i 

Orexo AB (publ) 
 
 
1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 
1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala (”Optionsutfärdaren”). 
 
1.2 [Namn], [Personnummer], [Adress] (”Optionsinnehavaren”). 
 
2 BAKGRUND  

Optionsutfärdaren innehar optionsrätter (Villkor för Orexo AB:s teckningsoptioner 
2009/2016) till nyteckning av aktier (”Aktier”) i Orexo AB (publ), org.nr. 556500-0600 
(”Orexo” eller ”Bolaget”).  

 
3 OPTIONEN 

Optionsinnehavaren äger rätt att, enligt dessa villkor, från Optionsutfärdaren förvärva en (1) 
Aktie per option (”Styrelseaktie”) som tilldelats Optionsinnehavaren enligt individuellt 
tilldelningsbesked från Optionsutfärdaren. Styrelseaktierna utnyttjas genom att Options-
utfärdaren, eller den som Optionsutfärdaren anlitat, för Optionsinnehavarens räkning 
nytecknar Aktier med stöd av innehavda optionsrätter. 

 
4 PÅKALLANDE AV LÖSEN OCH DRAG-ALONG 
4.1 Styrelseaktiernas löptid är från och med beslut om tilldelning (”Startdagen”) till och med 

den 31 december 2016 (”Slutdagen”), (”Löptiden”). Optionsinnehavaren äger under Löp-
tiden utnyttja sin rätt enligt Styrelseaktierna endast genom påkallande av lösen enligt nedan 
(”Lösen”). Lösen kan ske vid ett eller flera tillfällen. Om Optionsinnehavaren underlåter att 
påkalla Lösen senast per Slutdagen upphör all rätt enligt Styrelseaktierna att gälla. 

 
4.2 Optionsinnehavaren äger under Löptiden påkalla Lösen med följande begränsning. Rätten 

att förvärva nya aktier enligt Styrelseaktierna är beroende av om Optionsinnehavaren 
kvarstår som styrelseledamot under hela eller endast del av mandatperioden och 
kvalificering sker med 25 procent dagen efter offentliggörandet av Orexos kvartalsrapport 
för första kvartalet och med 25 procent efter offentliggörandet av kvartalsrapporterna för 
vart och ett av kvartal två till fyra under mandatperioden för det räkenskapsår då 
Optionsinnehavaren blir vald eller omvald. Optionsinnehavarens rätt att påkalla Lösen 
inträder från och med två år efter den bolagsstämma som beslutade om Styrelseaktierna. 

 
4.3 Optionsinnehavaren skall inom 30 dagar påkalla Lösen utan beaktande av de begränsningar 

som anges ovan om någon självt eller tillsammans med närstående (såsom begreppet 
definieras i Näringslivets Börskommittés regler avseende Offentliggörande vid förvärv och 
överlåtelse av aktier (”Flaggningsregler”)) förvärvar aktier eller andra värdepapper i Bolaget 
i sådan utsträckning att ägandet uppgår till minst 50 procent, beräknat i enlighet med 
Flaggningsreglerna. Efter ovan nämnda 30-dagarsperiod skall samtliga Styrelseaktier 
förfalla. Om Optionsinnehavaren väljer att utnyttja sin rätt att påkalla Lösen enligt detta 
stycke skall Optionsinnehavaren vara skyldig att på begäran av sådan förvärvare, överlåta de 
aktier som Optionsinnehavaren erhåller vid Lösen av sina Styrelseaktier så snart sådan 
begäran framställts. Överlåtelse skall ske till det högsta priset av det pris som erlagts vid 
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förvärv enligt ovan eller det högsta vederlag förvärvaren annars erlagt vid förvärv av aktier i 
Bolaget under de senaste tolv månaderna före ovanstående förvärv. 

 
4.4 Påkallande av Lösen som görs på sådan tid att den inte kan verkställas senast på tionde 

kalenderdagen före avstämningsdag för utdelning som beslutats av eller föreslagits Bolagets 
bolagsstämma samma år kommer dock att verkställas först efter avstämningsdagen för 
utdelning. 

 
4.5 Påkallande av Lösen är bindande och kan inte återkallas. 
 
4.6 Lösen kan endast påkallas genom skriftligt meddelande, enligt Bilaga 2A, (”Lösenanmälan 

I”) eller enligt Bilaga 2B (”Lösenanmälan II”). Lösenanmälan I eller II skall komma 
Optionsutfärdaren till handa senast på Slutdagen. Av Lösenanmälan I eller II skall framgå 
det antal Aktier som Optionsinnehavaren önskar förvärva. 

 
5 LÖSEN 
5.1 Optionsinnehavaren äger endast påkalla Lösen i enlighet med punkten 5.2 eller punkten 5.3, 

under förutsättning att de villkor som uppställs i 5.2 respektive 5.3 är uppfyllda.  
 
5.2 Optionsinnehavaren äger påkalla Lösen under förutsättning att Optionsinnehavaren i Lösen-

anmälan I oåterkalleligen uppdrar åt Optionsutfärdaren att för Optionsinnehavarens räkning:  
- förvara det antal optionsrätter som krävs för att teckna det antal Aktier som Lösen-

anmälan I avser, 
- nyteckna det antal Aktier som Lösenanmälan I avser, 
- till Bolaget erlägga betalning för de Aktier som nytecknas enligt vad som anges i 

villkoren för optionsrätterna, samt 
- tillse att Optionsinnehavaren registreras som ägare till de nytecknade Aktierna på 

av Optionsinnehavaren angivet vp-konto/depå. 
 

 Snarast efter påkallande av Lösen skall avräkningsnota upprättas avseende de Aktier som 
nytecknas. 

 
 Optionsinnehavaren skall på den i avräkningsnotan angivna likviddagen till anvisat 

bankkonto erlägga kontant betalning motsvarande 0,4 kronor för varje Aktie som 
Lösenanmälan I omfattar (”Lösenpris”).  

 
 Sedan betalning erlagts enligt ovan åtar sig Optionsutfärdaren att i eget namn för 

Optionsinnehavarens räkning:  
- nyteckna så många Aktier som Lösenanmälan I omfattar,  
- till Bolaget erlägga betalning för de Aktier som nytecknas, samt 
- tillse att Optionsinnehavaren registreras som ägare till de nytecknade Aktierna på 

av Optionsinnehavaren angivet vp-konto/depå. 
 
5.3 Optionsinnehavaren äger påkalla Lösen under förutsättning att Optionsinnehavaren i 

Lösenanmälan II oåterkalleligen uppdrar åt Optionsutfärdaren att anlita en bank som 
tillhandahåller Optionsutfärdaren lämplig tjänst varigenom, för Optionsinnehavarens 
räkning, leverans samt försäljning till marknadspris kan ske av så många Aktier som 
Lösenanmälan II omfattar samt betalning kan ske till Optionsinnehavaren av den summa per 
Aktie som erhålls vid försäljning av sådan Aktie efter avdrag för Lösenpriset, courtage samt 
upplånings- och räntekostnader (”Försäljningslikviden”). Sådan anlitad bank skall erlägga 
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Försäljningslikviden till av Optionsinnehavaren på Lösenanmälan II anvisat konto så snart 
detta är praktiskt möjligt. Optionsinnehavaren ansvarar själv för betalning av eventuella 
skatter och avgifter som åsamkas Optionsinnehavaren eller Optionsutfärdaren för 
Optionsinnehavarens räkning och vilka kan komma att aktualiseras i anslutning till Lösen. 
Tillämpning av detta förfarande förutsätter att det vid tillfället för Lösen finns en bank som 
tillhandahåller Optionsutfärdaren en lämplig tjänst varigenom ovan beskrivna förfarande 
kan genomföras på för Optionsutfärdaren rimliga administrativa, ekonomiska och övriga 
villkor. 

 
6 SÄRSKILDA VILLKOR 
6.1 Dessa Styrelseaktier är personliga för Optionsinnehavaren. 
 
6.2 Dessa Styrelseaktier får inte överlåtas, pantsättas eller belånas. Se dock undantaget i punkten 

6.5. 
 
6.3 Vid upphörandet av Optionsinnehavarens uppdrag i Bolaget skall följande gälla (med 

undantag av bestämmelsen i punkten 6.4). 
- Optionsinnehavaren skall påkalla Lösen av sina Styrelseaktier senast vid den 

tidigaste tidpunkten av 31 december 2016 och sex månader efter offentliggörandet 
av den delårsrapport som följer närmast efter styrelseuppdragets upphörande, 
varefter samtliga Styrelseaktier skall förfalla. 

 
6.4 Vid bolagsstämmans beslut att entlediga Optionsinnehavarens från dennes uppdrag som 

styrelseledamot i Bolaget till följd av en ägarförändring enligt punkten 4.3 skall, oavsett 
bestämmelsen i punkten 6.3, samtliga Styrelseaktier bestå och påkallande av Lösen kunna 
ske enligt punkten 4.3. 

 
6.5 Optionsinnehavarens rättighet till Styrelseaktier övergår i samband med 

Optionsinnehavarens dödsfall till dödsboet.  
 
7 ÖVRIGA VILLKOR 
 
7.1 Vid de åtgärder och händelser som anges i § 7 i villkoren för Orexo AB:s teckningsoptioner 

2009/2016, såsom fondemission, uppdelning och sammanläggning av aktier, nyemission 
med företrädesrätt, minskning av aktiekapitalet, likvidation, fusion, delning m.m., skall, med 
tillämpning så långt möjligt av villkoren för optionsrätterna, omräkning ske i syfte att 
Styrelseaktiernas värde inte skall påverkas av nämnda åtgärder. Omräkning enligt detta 
stycke skall utföras av Bolagets revisor med bindande verkan för Bolaget och 
Optionsinnehavarna. 

 
7.2 Meddelanden från Optionsutfärdaren rörande Styrelseaktierna skall ske skriftligen till den 

adress som Optionsinnehavaren skriftligen har meddelat Optionsutfärdaren. 
 
7.3 Optionsutfärdaren äger ändra dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande, 

myndighetsbeslut eller avtal så kräver eller om det i övrigt – enligt Optionsutfärdarens 
skäliga bedömning – av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och Options-
innehavarens rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras. 

 
8 SKILJEKLAUSUL 
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Tvist i anledning av dessa villkor skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. 

 
9 ANDRA RÄTTSORDNINGAR 

Optionsutfärdaren har inte i något annat land än Sverige vidtagit och kommer inte heller att 
vidta sådana åtgärder som krävs av Optionsutfärdaren eller Bolaget för att tillse att Lösen 
kan ske i enlighet med gällande lagstiftning i sådant annat land. Optionsutfärdaren 
förbehåller sig därför rätten att anse som ogiltig sådan begäran om förvärv som förutsätter 
ytterligare sådana åtgärder eller som strider mot lagstiftning i sådant annat land. 

 
10 TILLÄMPLIG LAG 

Svensk lag gäller för tolkning och tillämpning av dessa villkor och därmed samman-
hängande rättsfrågor. 
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Bilaga 2A 
LÖSENANMÄLAN I 

 
Skickas till:  
Pharmacall AB 
c/o Orexo AB (publ) 
Att. Kajsa Danielsson 
Box 303 
751 05 Uppsala 
 
Undertecknad påkallar härmed Lösen av Styrelseaktier enligt ”Villkor för 
Styrelseaktieägarprogram 2009/2016  i Orexo AB (publ)”, och begär att från Pharmacall AB 
förvärva: 
 
___________________________ aktier i Orexo AB, org.nr. 556500-0600, genom utnyttjande av 

optionsrätter. 
 
Kvittens bifogas utvisande att betalning erlagts för ovannämnda aktier i enlighet med bifogade 
villkor. 
 
Denna Lösenanmälan I är bindande och kan inte återkallas. Optionsutfärdaren förbehåller sig 
rätten att lämna felaktigt eller ofullständigt ifylld Lösenanmälan I utan avseende. 
 
Undertecknad uppdrar härmed oåterkalleligen åt Pharmacall AB att för undertecknads räkning  

- förvara det antal optionsrätter som krävs för att teckna det antal Aktier som Lösen-
anmälan I avser; 

- nyteckna det antal Aktier som Lösenanmälan I avser; 
- till Bolaget erlägga betalning för de Aktier som nytecknas enligt vad som anges i 

villkoren för optionsrätterna; samt 
- tillse att Optionsinnehavaren registreras som ägare till de nytecknade Aktierna på 

av Optionsinnehavaren angivet vp-konto/depå. 
 
Konto/depå nr:_______________________________________________ 
 
Detta uppdrag är bindande och kan inte återkallas. Om det ändå skulle återkallas upphör all rätt 
enligt de Styrelseaktier som omfattas av denna Lösenanmälan I att gälla.  
 
 
___________________________________ 
Ort och datum 
 
 
___________________________________ 
Underskrift 
 
 
___________________________________ 
Namnförtydligande 
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Bilaga 2B 
LÖSENANMÄLAN II 

 
Skickas till:  
Pharmacall AB 
c/o Orexo AB (publ) 
Att. Kajsa Danielsson 
Box 303 
751 05 Uppsala 
 
Denna Lösenanmälan II är bindande och kan inte återkallas. Optionsutfärdaren förbehåller sig 
rätten att lämna felaktigt eller ofullständigt ifylld Lösenanmälan II utan avseende. 
 
Undertecknad påkallar härmed Lösen av Styrelseaktier enligt ”Villkor för 
Styrelseaktieägarprogram 2009/2016 i Orexo AB (publ)”, och uppdrar härmed oåterkalleligen åt 
Pharmacall AB att anlita en bank som tillhandahåller Optionsutfärdaren lämplig tjänst varigenom, 
för Optionsinnehavarens räkning, nyteckning samt försäljning till marknadspris kan ske av: 
 
___________________________ aktier i Orexo AB, org.nr. 556500-0600, samt att Pharmacall AB 
till undertecknad betalar den summa per aktie som erhållits vid försäljningen av sådan aktie efter 
avdrag för lösenpris, courtage samt övriga kostnader, avgifter och skatter i enlighet med ”Villkor för 
Personaloptioner Serie 2009/2016 i Orexo AB (publ)” (”Försäljningslikvid”) så snart det är möjligt. 
Försäljningslikviden skall erläggas till följande: 
 
 
Kontonummer: __________________________ Bank: _______________________ 
 
 
Detta uppdrag är bindande och kan inte återkallas. Om det ändå skulle återkallas upphör all rätt 
enligt de Styrelseaktier som omfattas av denna Lösenanmälan II att gälla.   
 
 
 
___________________________________ 
Ort och datum 
 
 
___________________________________ 
Underskrift 
 
 
___________________________________ 
Namnförtydligande 


