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

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och
konvertibler / Authorization for the Board of Directors to resolve on issues of shares,
warrants and convertibles
Stämman föreslås bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande
årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera
teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt
bolagsordningen.
It is proposed that the Meeting authorizes the Board of Directors to resolve – at one or several occasions
and for the time period until the next annual general meeting – to increase the Company’s share capital
by new share issues and to issue warrants and convertible bonds, to the extent possible according to
the Company’s articles of association, as applicable.
Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning
eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande
besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.
New share issues, as well as issues of warrants and convertible bonds, may be made with or without
deviation from the shareholders’ preferential rights and with or without provisions for contribution in
kind, set-off or other conditions. Pursuant to Chapter 16 of the Swedish Companies Act, the Board of
Directors may not by virtue of this authorization resolve on issues to board members in group
companies, employees, etc.
Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.
Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att
möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på
annat sätt) för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets
produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.
The purpose of the authorization is to increase the financial flexibility of the Company and the acting
scope of the Board of Directors. Should the Board of Directors resolve on an issue with deviation from
the shareholders' preferential rights, the reason shall be to enable the external raising of capital (through
new owners of strategic importance for the Company or otherwise) for the financing of the Company’s
business, commercialization and development of the Company’s products and intellectual property rights
and/or acquisitions of other companies or businesses.
Beslut enligt denna punkt 12 är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid Stämman.
A resolution in relation to this item 12 is valid only if supported by shareholders holding not less than
two-thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.
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