
GÖTENEHUS GROUP AB (publ) Bolagsnr: 556313-4484

PROTOKOLL FRÅN ÅNSSTÄMMA I GÖTENEHUS GROUP AB,
(5s63 13- 4484), ONSDAGEN DEN 28 APRrL 2021

$ 1 - Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Claes Hansson.

$ 2 - Val av ordfiirande vid stämman

Till ordftrande vid stämman valdes Claes Hansson.

Claes Hansson åtog sig också att fiira protokoll vid årsstämman'

Det antecknades att årsstämman hållits enligt 20 och 22 $$ lagen (2020:198) om tillf?illiga
undantag ftir att underlätta genomftirandet av bolags- och fiireningsstälnmor, innebiirande att

deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Sammanställningen av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av

poströster, bifogas som bilaga L, vari framgår de uppgifter som anges i 26 $ ovan angivna lag

2020:198"

$ 3 - Val av justeringsmän

Att tillsammans rned ordftiranden justera årsstiimmans protokoll valdes Lars Fahlgren och

Lennarth Åstrand.

$ 4 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlåingden enligt bilasa2-

$ 5 - Godkännande av dagordning

Föreslagen och framlagd dagordning godkändes.

$ 6 - Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelsen till årsstiimman annonserats i enlighet med bolagsordningen var-

efter det beslöts att årsstämman blivit behörigen sammankallad.

I äWw
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$ 7 - Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning
och koncernrevisionsberättelse

Stämman beslutade att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen

samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54 $ aktiebolagslagen ftir räkenskapsåret 2020 frariagts i
behörig ordning genom att handlingamahållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets

webbplats samt skickats till de aktieägare som så begåirt.

$ 8 - Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-
resultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa de framlagda och i årsredovisningen intagna resultat- och

balansråikningama samt koncernresultat- och koncernbalansråikningarna ftlr räkenskapsåret

2020.

$ 9 - Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämrnan beslutade i enlighet med styrelsens ftirslag att av disponibla vinstmedel till
aktieägarna dela ut 0:15 öre per aktie och att resterande vinstmedel skulle överftiras i ny

räkning. Stiirnman beslutade också att avstämningsdag ftir utdelningen skulle vara den 30

april202l

S 10 - Frågan om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
clirektören

Sttimman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet ftir den tid
årsredovisningen omfattar. Beslutet var enhältrigt.

$ 11 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen, i enlighet med valberedningens ftirslag, skulle bestå av sex

ordinarie ledamöter utan suppleanter. Härutöver har de anställdas fackliga organisationer ut-

sett två ledarnöter och två suppleanter.

$ 12 - Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens ftirslag, att styrelsearvoden ftir tiden intill
slutet av nästkommande årsstämma skall utgå med I 310 000 kronor att ft)rdelas med 360 000

kronoq till styrelsens ordförande och 190 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är

anställda i bolaget.

Stiirnman beslutade, i eniighet med valb'eredningens ftirslag, att inget arvode ska utgå fiir
komrnittdarbete.
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cörnNnHUS GROUP AB (publ) Bolagsnr: 556313-4484

Stiimman beslutade, i enlighet med valberedningens ftirslag, att arvode till revisorn skall utgå

enligt räkning.

$ 13 - Val av styrelseledamöter, sfyrelsesuppleanter och styrelseordfiirande

Årsstiirnman beslutade, i enlighet med valberedningens ftirslag, om omval av

styrelseledamötema Claes Hansson, Erik Hemberg, Johan Carlberg, Kristina Gradin, Marcus

Westdahl och Jan Johansson.

Årsstiirnman beslutade att omvälja Claes Hansson till ordftirande i styrelsen.

Det antecknades också att de fackliga organisationerna utsett ftiljande ledamöter:

Ti åinstemännaorsani sati onerna
Ordinarie ledamot: Johan Skarp
Suppleant: Ann-Charlotte Alfredsson

Koll-ekdvsidans orqanisationer
Ordinarielodamot: JoakimJohansson
Suppleant: Magnus Andersson

S 14 - Val av revisor och.eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens ftirslag, om omval av revisionsbolaget

Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor i bolaget, ftir tiden intill slutet av

årsstämman 2022. FwC har meddelat att auktoriserade revisorn Bengt Kron kornmer att vara

huvudansvarig revisor om årsstämman väljer PwC till revisionsbolag.

S 15 - Godkännande av den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten

Stiimman beslutade att godkiinna styrelsens ersättningsrapport, bilaga 3. Det antecknades att

ersättpingsrapporten framlagts genom att den hållits tillgtinglig på bolagets webbplats.

$ 16 - Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda fiir incitamentsprogram och

godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stiirnman beslutatle om nyemission av teckningsoptioner avsedda fiir incitamentsprogram i

enlighet med sffrelsens fcirslag,bilaga4 och bilaga 5" Det antecknades att beslutet var

enhälligt.

Stämman'beslutade att godkänna att emitterade teckningsoptioner ffir överlåtas i enlighet med

styrelsens ftirslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt.
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Stärnman beslutade att bemyndiga styrelsen att vidta eventr:ella smärre justeringar i stämmans

beslut som kan visa sig erfcrrderliga ftir registrering vid Bolagsverket. Det antecknades att

beslutet var enhälligt.

$ 17 - Beslut om bemyndigande ftir styrelsen att besluta om nyemission

Stiimman beslutade, i enlighet med ft)rslaget i kallelsen, att bemyndiga styrelsen att besluta

om nyemission på ftiljande villkor.

Styrelsen bemyndigas att i samband med ftirvärv av verksamheter, bolag eller fastigheter, vid
ett eller ftrera tiltrfiillen, under tiden fram till nästa årsståimma, fatta beslut om nyemission av B-
aktier med awikelse från aktieägarnas ftireträdesrätt och/eller med bestiimmelse om apport,
kvittning eller andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen motsvarande högst tio procent av

bolagets antal utestående aktier av det vid tidpunkten ftir emissionsbeslutet registrerade

aktiekapitalet i bolaget.

Emissionskursen vid,beslut i enlighet med bemyndigandet ska fastställas på marknadsmässiga

villkor. Styrelsen ska äga rätt att besttimrna villkoren i övrigt ftir emissioner som görs under

bemyndigandet sanat',zefft som ska äga rätt att teckna aktiema.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

$ 18 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Stiimrnan treslutade, i enlighet med styrelsens ftirslag, om iindring av 1, 13,14 och 15 $$ i
bolagsordningen. Den nya bolagsordningen framgår av bilaga-6.

Det antecknades att besluret var enhälligt.

S 19 - Beslut om valberedning

Årsstiirnnaan beslutade, i enlighet med ftirslaget i kallelsen, att ftiljande valberedningsprocess

skall tillärnpas inftir arsståimman 2A22.

Valheredningen ska bestå av en representant ftir envar av de tre till röstetalet största

aktieägarna den 30 septernber 202L Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller

väljer att lämna den ska rätten att utse representant övergå till röstmässigt nästa större

aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna avyltrar sina aktier och därigenom inte

längre tilthör de största ägarna, ska denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en

repiesentant ska då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom sig

ordftirande. Valberedningens samrnansättning ska offentliggöras och publiceras på bolagets

hemsida senast sex månader ftire stärirman.
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$ 20 - Stämmans avslutande

Ordftiranden fdrklarade stämman avslutad.

r-04-28

Ordft irande/protokollftirare

Justeras:

Bolagsnr: 556313-4484
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Poströster slutredovisning årsstämma 2021-04-28 i Götenehus Group AB Bilaga 1

Företrädda aktier
Företrädda röster

Aktier i bolaget

A-1 röst
775706

775 706,0
1 099 740

B - 0,1 röst
57 754784
5 775 478,4
91 513776

Totalt
58 530 490
6 551 184,4
92 613 516

Aktier
Emotl Avstår

0.01 0.0
0.01 56 200
0.0t 0.c
0.0t 0.c
0.01 0,c

o,ol 0,c

o,ol 0,0

0.01 0,0
0.01 0,0
0.01 0.0
0.01 0.0
0.01 0,0
0.01 0.0
0.0t 0.c
0.0t 0.c
0_0t 0.c
0.0t
0.01 0,0

0.01 0.0
0.01 0,0
0.01 0.0
0.0t 0.0

0.0t 0,c
0.0t 0,c
0.0t 0,c
0.01 0,c
0.01 0,0
0.01 0.0
0.01 0.0

o,ol 0,0

o.0t 0,0
0.01 0,0

0,co.0l

För
58 530 491

s8 474290
58 530 490
58 530 490
58 530 490

58 530 490

58 530 490

58 530 490
58 530 490
58 530 490
s8 530 490
58 530 490
s8 530 490
58 530 490
58 530 490
58 530 490
58 530 490
58 530 490
58 530 490
58 530 490
58 530 490
58 530 490
58 530 490
58 530 490
58 530 490
58 530 490
58 530 490
58 530 490
58 530 490
58 530 490
s8 530 49r

58 530 490

58 530 490
58 530 490
58 530 490

Röster
Avstår

0,0
5 620,0

0,0
0.0
0.(

0,0

0,c

0.c
0.c
0,0
0,0
o.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0.0

0,c
0.c
0.c

0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,c

0,0

0.0
0.0
0,0

Emol
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0

0,0

0,0

0,0
0,0
0.0
0.0
0,(
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0

0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0,0
0.0
0.0
0

0,0

0,0
0.0
0

För
6 551 184.4
6 545 564.,
6 55't 184.4
6 551 184.4
6 551 184.4

6 551 184,4

6 551 184,4

6 551 184.4
6 551 184.4
6 551 't84.4
6 5v 144.4
6 551 't84.4
6 551 184.4
6 551 184.4
6 551 144.4
6 5il 144.4
6 55'l 184,4
6 551 184,4
6 551 184.4
6 551 '184.4

6 551 184,4
6 55'l 184.4
6 551 184.4
6 551 184,4
6 551 184.4
6 551 184,4
6 551 184.4
6 551 184
6 55't 184
6 551 184
6 551 184

6 551 184,4

6 551 184
6 551 184.4
6 551 184.,

Val av ordförande vid stämman.
AV

nq
rchörioen sammankallad.

av årsredovisning och

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och

koncernbalansräkninoen
rolaoets vinst enliot den fastställda balansräkninqen.

om ansva
i. Claes Hansson

Kristina Gradin
tv

Westdahl
vii. Joakim Johansson

ix. Ann.CharlotteAlfredsson

VD)
och

av

i. Claes Hansson
ii. Johan Carlberq
:ii. Kristina Gradin
IV

Westdahl

ffiptionerav.seddaförincitaments-programochgodkännandeavöverlåtelseav
teckninosootioner

om om
aosordninqen

Beslut om

xi- Andreas Gustafsson

1

2.

3.
4.

5.

6.

7

8.
9

10.
11

12

13.
14.

15.

16

17
18
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Poströster slutredovisning årsstämma 2021-04-28 i Götenehus Group AB

Procent av
aktiekapitalet

Avstår
o.
0_1

0.0
0.0
0.0

0,0

0,0

0,0
0.0
0.0
0.c
0.c
0.c
0.c
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.c
0.c
0.c
0.c

0,0

0.0
0.0

Emot
0.0
0.0
00
o0
0.0

0,0

0,0

0.0
0.0
0.0
00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
00' 
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0,0

0.0
0.0
0.0

För
652
63.1
63.2
63:2
63.2

63,2

63,2

63.2
63.:
63.2
63.2
632
63.2
63.2
63.2
63.2
63.2
632
63.2
63.2
632
63.2
63.2
63,2
63.2
63.2
63.:
63.2
63.2
63.2
63.2

63,2

63.2
63.2
63.2

Procent av
företrädda aktier

Avstår
0.0
0.1
o.c
oc
0:c

0,c

0,0

0.0
0.r

o0
00
o.0
0.0
o.0
0.0
0.0

0,0
0.0
0.(

0,c
0.c
0.

0,c
0.0
0
0
0
0

0
0

0,0

0

0

0

Emot
0_0

0.0
o0
0,0
0.0

0,0

0,0

0.0
0.0
0.0
00
0,0
oo
00
00
o.o
o.o
0.0
0.0
0

0,0
0
0.0
0.0
0
0

0

0

0.0
0.1

00

0,0

0.0
0
0.0

Fö]
100.0
9S9

100,0
100.0
100.0

100,0

100,0

100.0
100_0

100 0
100.0
100.0
100,0
100 0
100 0
100 0
100 0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
't 00.0
100.0
't00.0
't 00.0
100.0
100.0

100,0

100.0
100.0
100.0

Procent av avgivna
röster

Avstår
00
0,1
0.0
0.0
0.0

0,c

0,c

0.c
0.

0,c
0.0
0.0
0.t
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.(
00
0.0
0,c
0,c
0.c
0.c
0.c

0.0
0.0
0.0
00

0,0

0.(
0.0
o0

Emot
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0

0,0

0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o0
oo
0,0

0,0

0,0
o0
oo

FöT

100,0
99.9

100.0
100.0
100.0

100,0

100,0

1 00,
't 00.0
100.0
'100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
't 00.0
100.0
't 00.0
100.0
100.0
100.0
100 0

100,0
100.0
100.0

100,0

100.0
100.0
100 0

Va! av ordförande vid ståmman
Val av iusterinosmän.
ljoorättände och oodkännande av röstlånod.
Godkännande av daoordnino.
Fråqa om stämman blivit behöriqen sammankallad.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen saml koncernredovisning och
koneern revisionsheräfielsen
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultatråkningen och
koneernba la nsråk n inoen
Beslut om disposition av bolaqets vinst enliqt den fastställda balansräkninqen.
Fråoa om ansvarsfrihet för stvrelseledamöterna och verkstållande direktören
i Claes Hansson
ii. Johan Carlberq
iii. Kristina Gradin
iv. Erik Hembero
v. Jan Johansson
vi. Marcus Westdahl
vii. Joakim Johensson
viii. Johan Skarp
ix. Ann-Charlotte Alfredsson
x- Maonus Andersson
xi. Andreas Gustabson (VD)

Bestämmande av antalet stvrelseledamöter och stvrelsesupDleanter.
Bestämmande av arvoden åt stvrelse och revisor
Val av stvrelseordförande, sWrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
i. Claes Hansson
ii Johan Carlbero
iii. Kristina Gradin
iv. Erik Hemberq
v. Jan Johansson
vi. Marcus Westdahl
Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
Godkännande av den av stvrelsen framlaqda ersättninqsrapporten.
Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitaments-program och godkännande av överlåtelse av

teckninosoolioner
Beslut om nyemission.
Beslut om ändrino av bolaqsordninqen.
Beslut om valberednino.

1

2
3
4.
5.

6.

7

8.

10
't1.
12.

13.
't4.

15.

16.
17
18
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Röstlängd vid årsstämma iGötenehus Group AB 2021'04-28

Namn Biträde A-aktier B-aktier Röster

Danielsson, Johan 400 130 40 013,0

Fahlgren, Lars 90 000 I000,0

Hansson, Claes 1 205 000 120 500,0

Hemberg, Erik som ombud för Erik
Hemberg Fastighets AB 330 880 48225 880 5 153 468,0

Hemberg, Erik som ombud för
Ghushare Holding AB 378 826 6 521 174 1 030 943,4

Molin, Kent 66 000 1 206 400 186 640,0

Svensson, Nicklas 50 000 5 000,0

Astrand, Lennarth 56 200 5 620,0

Summa: 775706 57 754784 6 551 184,4
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Ersättningsrapport för är 2020

lntroduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för av

Götenehus Group AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under är 2020. Rapporten

innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. lnga utomstående

incitamentsprogram finns för bolagets ledning. Rapporten har upprättats ienligt med

aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Reg/er om ersättningar till ledande

befattningshavare och om incitamentsprogram. Ytligare information om ersättningar till

ledande befattningshavare finns i not 3 i årsredovisningen för är 2020. Styrelsen har valt ett

ersättningsutskott som består av ordförande Claes Hansson, Erik Hemberg och Jan

Johansson.

Styrelsen omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutats årligen av årsstämman

och redovisas i not 3 i årsredovisning för är 2020.

Utvecklinq under 2020

Verkställande direktör sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på

sidorna 2-3 i årsredovisning för är 202Q.

Botaqet ersättninqsriktlinier: tillämpninqsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implantering av bolags affärsstrategi och tillvaratagande

av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet är att bolaget kan rekrytera och

behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig

ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan

erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna skall ersättning till

ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter:

Fast lön, rörlig ersättning, pensions -och försäkringsförmåner samt tjänstebil. Den rörliga

ersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella må|. De kan utgöras av

individanpassade kvantitativa eller kvalitativa må|. Kriterierna ska vara utformade så att de

främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att

exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens
tångsit<tiga utveckling. Riktlinjer finns även bolagets styrningsrapporten som bifogas på sida

65 i årsredovisningen.

Bolaget har under äret2O2Q följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av

bolagsstämman. lnga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga awikelser har gjort

från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen'

Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på

www.gotenehusqroup.se/bolaqsstvrning. lnga ersättningar har krävt tillbaka.

Tabell 1 nedan visar under äret2O20 kostnads förda ersättningar till verkställande direktör.

Tabell 2 redogör förändring i total ersättning till verkställande direktör, övriga anställde och

förändring i koncernens rörelseresultat enligt segmentsredovisningen de senaste fem år.

Förändringen redovisas i tusentals kronor och procent jämfört med året före.

Gtitenehus
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Tabell 1-Totalersättning till verkställande direktör under 2020

Befattningshavare Fast ersättning Rörlig ersättninq Förmåner' Pension Totält

Andreas Gustafsson, VD I 690 186 121 698 2 695

) Tjänstebil, Sjukvärdsförsäki ng

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen som faller ut till verkställande direktören grundar sig på Resultatet

efter finansnetto exklusive nedskrivningar av engångskaraktär enligt segmentsredovisningen.

Aktieb ase rad ersättning

lngen aktiebaserad ersättning eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram finns för

närvarande i bolaget.

Tabell 2-Förändrino i ersättninq och bolaqets resultat under de senaste fem

rapporterade räkenskapsåren (KSEK)

RÅzovs nÄtg nÄrgvs nÅra RÅt8 vs nÄrz nÄrz vs nÅro nÅto vs nÅts RR 2020

Årl ig fö rä n dring av

ersättning förVD -LM5(-34,9%) +406 (to,g%l +28318,2%) -34(-7%l +576(L9,8%l

Ärlig förändring av

koncernens

rörelseresultat enligt
segmentsredovisningen -92tp(-t9,V/o)* -3O7OO(-38,9%)+!3C0(1,7%) +27 t00 (53,6%)+16900(50,1%)

Genomsn ittl ig ersättni ng

baserat på antalet
heltidsekvivalenter
anställda ikoncernen. +1,4(0,2%l +2,3 (0,4%l +0,4 (O,t%l +29,8.5,3%l +5,1(0,9%l

*Koncernens rörelseresultatför år 2020 redovisa innan nedskrivningar av engångskaraktär
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Styrelsens för Götenehus Group AB förslag titl beslut om emission av
teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen för Götenehus Group AB ("Bolaget") föreslår att stämman fattar följande beslut om

emission av teckningsoptioner och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med

mera.

sA

1.

a) Varj e teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ( I ) ny aktie av serie B

i Bolaget under tiden 13 maj - 5 juni2024'

b) Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 120 procent av den för

aktien i Bolaget på Nasdaq First North Growth Market noterade volymvägda

genomsnittliga bitattursen under tiden fran och med den l4 maj 2021till och

åed den 27 maj 2021.Tecl<ningskursen far inte fastställas till under akties

kvotvärde.

Emission av teckningsoptioner

Antal emitterade teckninosoptioner

Bolaget ska emittera högst 3 000 000 teckningsoptioner.

Rätt till teckninq

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med awikelse från aktieägarnas

företrädesrätt, tillkomma Götenehus AB ("Dotterbolaget"), ett helägt

dotterbolag till Bolaget, med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta

teckningsoptionema i enlighet med $ B nedan.

Överteckninq

Överteckning kan inte ske.

Emissionskurs

Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag.

Tid för teckninq

Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 28 maj

2021 . Styrelsen äger emellertid rätt att ftirlänga teckningstiden.

Betalnino

Då teckningsoptionerna emitteras utan vederlag ska ingen betalning ske.

Teckninosoptionerna

"t'il a5* 1
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8.

c) De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den

avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning

verkställts.

d) De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av underbilaga A.
Som framgår därav kan teckningskursen liksom antalet aktier som

teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid
fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.

Ökninq av aktiekapitalet: utspädninq. överkurs

Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionema

att uppgåtill högst 3 000 000 kronor, dockmed förbehåll för den höjning som kan

föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje

teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av

emissioner med mera. En sådan ökning motsvarar en utspädning om cirka 3,1

procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 2,8 procent av det totala

röstetalet i Bolaget.

Överstiger teckningskursen aktiens kvotvärde ska överkursen föras till fri
överkursfond.

Skäl för awikelse från aktieäoarnas företrädesrätt med mera

Styrelsen har bedömt det vara till fdrdel för Bolaget och dess aktieägare att vissa

ledande befattningshavare och andra anställda inom bolaget görs delaktiga i
koncernens utveckling genom att de erbjuds fiirvärva teckningsoptioner genom ett

optionsprogram på det sätt som ovan angivits. Ett personligt långsiktigt
ägarengagemang hos de teckningsberättigade kan ftirväntas stimulera till ett ökat

intresse fiir verksamheten, resultatutvecklingen, höja motivationen samt

samhörighetskiinslan med bolaget.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Rätt till förvärv

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma VD, ledande

befattningshavare och övriga nyckelpersoner som för niirvarande är verksamma i
Götenehus eller som kan komma att anställas. Totalt avses högst 25 personer

komma att omfattas av erbjudandet.

Tilldelning ftirutsätts av dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske

och dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och

ekonomiska insatser.

I
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3.

Anmälninqsperiod

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 28 mq 2021.

Styrelsen i Bolaget ska emellertid äga rätt att förlänga tiden fijr anmälan om

förvärv.

Anmälan och tilldelninq

Förvärvsberättigade ska äga anrnälasig ldr förvärv av teckningsoptioner i poster

motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat

med poster om 5 000 teckningsoptioner.

Tilldelning ska ske i hela poster av teckningsoptioner och till det antal som

förvärvsberättigade anmält sig för förvärv. Tilldelning kan ske i ftiljande kategorier.

Kategori Antal tecknings optioner per befattningshav are

4

VD/Koncemchef Högst 400 000

Högst 175 000Ledande
befattningshavare

Övriga
nyckelpersoner

Högst 75 000

Pris och betalnino

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmiissiga villkor till ett pris som

fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med

tillämpning av Black.& Scholes-värderingsmodell beräknat av ett oberoende

värderingsinstitutet. Överlåtelsepriset ska fastställas den27 maj 2O2lefter det att

handeln i Bolagets aktier på NASDAQ First North avslutats.

Betalning fiir tilldelade teckningsoptioner ska ske med kontant vederlag senast den

8 juni 2021.

Bemyndiganden

St?imman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa emissionsbeslutet enligt

$ A ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför försäljningen av

teckningsoptioner enligt $ B ovan. Teckningsoptioner skall kunna behållas av

dotterbolaget och överlåtas till framtida anställda.

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan

visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

sc
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Stämmans beslut avseende denna punkt är giltiga endast om de biträds av

aktieägare med minst nio tiondelar (9110) av såväl de avgivna rösterna som de vid

stämman fijreträdda aktierna. Bolagsstämma i Dotterbolaget ska även godkänna

beslutet om överlåtelse enligt $ B ovan.

Götenehus Group AB
Styrelsen

t
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Underbilaqa A

VILLKOR FöR TECKN INGSOPTIONER 2021 12024

S 1 Definitioner

I foreliggande villkor ska fiiljande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

"aktie" en aktie av serie B i bolaget med ett nuvarande kvotvärde om 1 krona;

'obankdag" dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som

beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i
Sverige;

,,bolaget" Götenehus Group AB (organisationsnummer 556313-4484);

"Euroclear" Euroclear Sweden AB;

"innehavare" innehavare avteckningsoption;

"Offentligt
uppköpserbjudande"

ett offentligt erbjudande till innehavare av Aktier att överlåta samtliga

Aktier;

"teckning" sådan teckning av aktier i bolaget som avses i 14 kap. aktiebolagslagen

(2005:55 1);

den kurs till vilken teckning av nya aktier kan ske;"teckningskurs"

"teckningsoption" rätt attteckna en (1) aktie av serie B i bolaget mot betalning i pengar

enligt dessa villkor;

-bil€r>r5

S 2 Teckningsoptioner

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 3 000 000 stycken och representeras av

teckningsoptionsbevis stätlda till innehavaren i multiplar om en (l) teckningsoption.

Teckningsoptionsbevisen utfiirdas av bolaget i samband med utgivandet av teckningsoptionerna samt

vid utbyte eller växling av teckningsoptionsbevis i samband med äganderättsövergång och när så eljest

fordras.

S 3 Rätt att teckna nya aktier, teckningskurs

Innehavare ska äga rätt attfor varje teckningsoption teckna en (en) ny aktie av serie B i bolaget.

Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 120 procent av den for aktien i Bolaget på

Nasdaq First North Crowttr Market noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden från

och må den 14 maj 2021till och med den 27 maj202l,Tecknngskursen får inte fastställas till under

akties kvotvärde.

Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje teckningsoption berättigar till
teckning uir, kun aga nim i de fall som framgår av $ 8 nedan. Teckning kan endast ske av det hela antal

aktier, vartill det sammanl agda antaletteckningsoptioner berättigar, det vill säga bråkdelar av aktier

kan ej tecknas.

/f, il*V



Underbilaqa A

Bolaget forbinder sig att gentemot varje innehavaf,e svara for att innehavaren ges rätt att teckna aktier i
bolaget mot kontant betalning på nedan angivna villkor.

S 4 Anmälan om teckning

Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under tiden 13 maj - 5

jtni2024 eller till och med den tidigare dag som foljer av $ 8 mom. K., L' och M' nedan.

Vid sådan anmälan ska i$lld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till bolaget'

Anmälan om teckning är bindande och kan ej återkallas av tecknaren'

Inges inte anmälan om teckning av aktier inom i fiirsta stycket angiven tid, upphör all rätt enligt

teckningsoptionerna att gälla.

Bolagets styrelse ska omedelbart meddela innehavaren enligt $ 9 nedan om ett Offentligt

uppköpserbjudande har lämnats. Vid sådant meddelande skall innehavaren, oaktat vad som anges ovan

om tidigastå dag for rätt attteckna nya Aktier, ägarätt att från och med dagen ftir meddelandet teckna

Aktier änligt vaä som i öwigt anges i dessa villkor. Rätten att teckna Allier enligt denna $ 4 skall

upphöra om och när budgivaren har offentliggjort sitt beslut att återkalla det Offentliga

uppköpserbjudandet.

S 5 Betalning

Vid anmälan om teckning ska betalning erläggas kontant på en gång ftjr det antal aktier som anmälan

om teckning avser till ett av bolaget anvisat konto.

Optionsinnehavaren ska erlägga den skatt eller avgift som kan komma att utgå for överlåtelse, innehav

elier utnytdande av teckningJoption på grund av svensk eller utländsk lagstiftning eller svensk eller

utländsk myndighets beslut.

S 6 lnföring i aktieboken m.m.

Teckning verkställs genom att de nya aktierna interimistiskt registreras på avstämningskonton genom

bolagets forsorg. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på

avstå-mningskonton slutgittig. Som framgår av $ 8 nedan, senareläggs i vissa fall tidpunkten for sådan

stutgiltig registrering på avstämningskonto.

Om bolaget inte är avstämningsbolag vid anmälan om teckning, verkställs teckning genom att de nya

aktierna upptu. i bolagets aktiebok som interimsaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum,

upptas de nya aktierna i bolagets aktiebok som aktier.

S 7 Utdelning på nY aktie

De nytecknade aktierna medfor rätt till vinstutdelning fiirsta gången på den avstämningsdag for

utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Om bolaget inte är avstämningsbolag medfor de nytecknade aktierna rätt till vinstutdelning lorsta

gången på närmast öljande bolagsstämma efter det att teckning verkställts.

2
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Underbilaqa A

S I Omräkning i vissa fall

Beträffande den rätt, som ska tillkomma innehavare av teckningsoption vid vissa bolagshändelser

såsom om aktiekapitalet och/eller antalet aktier fore aktieteckning ökas eller minskas, samt i vissa

andra fall, ska foljande gälla:

A. Genomftir bolaget en fondemission ska teckning - där anmälan om teckning görs på sådan

tid, att den inte kan verkställas senast på femte kalenderdagen fore bolagsståimma, som

beslutar om emissionen - verkställas forst sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som

tillkommit på grund av teckning verkställd efter emissionsbeslutet, registreras interimistiskt
på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att deltaga i emissionen. Slutlig
registrering på avstämningskonto sker ftirst efter avstämningsdagen ftir emissionen.

Om bolaget inte är avstämningsbolag vid tiden for bolagsstämmans beslut om emission, ska

aktier som tillkommit på grund av teckning som verkställts genom att de nya aktiema tagits

upp i aktieboken som interimsaktier vid tidpunkten for bolagsstämmans beslut ha rätt att

deltaga i emissionen.

Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad

teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar

till teckning av. Omräkningarna utfores enligt foljande formler:

foregående teckningskurs x antalet aktier foreomrälcnad
teckningskurs

antalet aktier efter fondemissionen

omräknat antal aktier
som va( e teckningsoption
berrittigar till
teckning av antalet aktier ftire fondemissionen

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal akiier fastställs snarast möjligt efter

bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas i ftirekommande fall fbrst efter

avstiimningsdagen for emissionen.

Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelnine av aktier ska mom, A. ovan äga

motsvarande tiliämpning, varvid i förekommande fall som avstämningsdag ska anses den

dag då sammanläggning respektive uppdelning, på bolagets begäran, sker hos Euroclear'

Genomftir bolaget en nyemission - med foreträdesrätt for aktieägarna att teckna nya aktier

mot kontant betalning eller kvittning - ska följande gälla beträffande rätten till deltagande i
emissionen lor aktie som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av

teckningsoption:

L Beslutas emissionen av styrelsen under ftirutsättning av bolagsstämmans godkännande

eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet anges den senaste dag

då teckning ska vara verkställd ftir att aktie, som tillkommit genom teckning, ska

medfora ,in uttdeltaga i emissionen. Sådan dagfär inte infalla tidigare än tionde

kalenderdagen efter det att innehavaren har informerats om emissionsbeslutet.

2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska teckning - där anmälan om teckning görs

på sådan tid, att teckningen inte kan verkställas senast på femte kalenderdagen före den

tolagsstämma som beslutar om emissionen - verkställas örst sedan bolaget verkställt

o-.iktting enligt detta mom. C., näst sista stycket. Aktie, som tillkommit på grund av

foregående antal aktier som varje teckningsoption
berättigar till teckning av x antalet aktier efter

B.

C.
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sådan teckning, upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har

rätt att deltaga i emissionen.

Om bolaget inte är avstämningsbolag vid tiden ftir bolagsstämmans beslut om emission, ska

aktier som tillkommit på grund av teckning som verkställts genom att de nya aktierna tagits

upp i aktieboken som interimsaktier vid tidpunkten ftir bolagsstämmans beslut ha rätt att

deltaga i emissionen.

Vid teckning som verkställts på sådan tid atträtttill deltagande i nyemissionen inte

uppkommertillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier

söm varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utftires enligt foljande

formler:

foregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga
börskurs under den i emissionsbeslutet fastställdaomrähtad

teckningskurs

omräknat antal aktier
s o m v arj e te clmings option
berrittigar till
teclwting av

fecknincstiden (aktiens cniff slarr"s\

aktiens genomsnittsLo,trs ökad med det på grundval

därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten

foregående antal aktier som va{e teckningsoption
berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs

ökad med det på grundval därav framräknade
teoretiska nå teckninssrätten)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det for varje börsdag under

teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta

betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista (eller motsvarande

uppgift från börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad vid vilken

boiagets aktier noteras eller handlas). I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den

som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs

eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt ftiljande formel:

det antal nya aktier som högst kan komma att utges

enligt emissionsbeslutet x (aktiens genomsnittskurs

teclcnings rrittens v rirde : mtnus ftir den nva

antalet aktier fore emissionsbeslutet

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till
noll.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier ska fastställas två bankdagar

efteiteckningstidens utgång och ska tillämpas vid teckning, som verkställs därefter.

Om bolagets aktier inte är foremål ftir notering eller handel på börs, auktoriserad

marknadsplats eller annan reglerad marknad, ska en omräknad teckningskurs och omräknat

antal aktier fastställas i enlighet med detta mom. C. Härvid ska istället for vad som anges

beträffande aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien bestämmas av en oberoende

värderingsman utsedd av bolaget.

Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje

teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, verkställs teckning endast preliminärt,

)
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varvid det antal aktier, som varje teckningsoption ftire omräkning berättigar till teckning av,

upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje

teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier enligt $ 3 ovan. Slutlig

registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts. Om bolaget inte är

avstämningsbolag verkställs teckning genom att de nya aktierna upptages i aktieboken som

interimsaktier. Sedan omräkningarna har fastställts upptages de nya aktierna i aktieboken

som aktier.

Genomftir bolaget en emission av konvertibler eller teckningsoptioner - med foreträdesrätt

for aktieägarna - ska beträffande rätten till deltagande i emissionen for aktie, som tillkommit
på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption bestämmelsema i mom. C', ovan

äga motsvarande tillämpning.

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte

uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier

som varje teckningsoption berättigar till teckning av, Omräkningarna utftires enligt foljande

formler:

omräknad
teckningskurs

omrälcnat antal aktier som

v arj e tecknings o p tio n berdttigar
teclcning av :

fiiregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga
börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda
teckningstiden (aktiens genomsnittsskurs)

aktiens genomsnittsloxs ökad med teckningsrättens

värde

ftiregående antal aktier som varje teckningsoption
berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittsl<wrs till
ökad med värde)

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom' C. ovan.

Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det for varje börsdag under

teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta

betalkuisen for teckningsrätten enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista

(eller motsvarande uppgift från börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad

marknad vid vilken teckningsrätterna noteras eller handlas). I avsaknad av notering av

betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan

notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Entigt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier ska fastställas två bankdagar

efteiteckningstidens utgång och ska tillämpas vid teckning, som verkställs därefter'

Om bolagets aktier inte är fiiremål for notering eller handel på börs, auktoriserad

marknadiplats eller annan reglerad marknad, ska en omräknad teckningskurs och omräknat

antal aktier fastställas i enlighet med detta mom. D. Härvid ska istället for vad som anges

beträffande aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien bestämmas av en oberoende

värderingsman utsedd av bolaget'

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat

antal aktier iarje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, ska bestämmelsema i
mom. C., sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

Skulle bolaget i andra fall än som avses i mom. A.-D, ovan rikta erbjudande till aktieägarna

att, med foåträdesratt enligt principerna i aktiebolagslagen, av bolaget forvärva värdepapper

eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna

5
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utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet), ska, där anmälan om

teckning som görs på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medfor rätt till deltagande i
erbjudandet, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier

som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utftirs enligt ftiljande

formler:

foregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga
börskurs under den i erbjudandet fastställdaomräknad

teclmingskurs nnm älnin osfiden (aktiens

aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till
deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)

omrdknqt antal aktier som fiiregående antal aktier som varje teckningsoption

varje teclcningsoption berrittigar berättigar tilt teckning av x (aktiens genomsnittskurs

till teclming av ökadmed värde)

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom. C. ovan.

För det fall att aktieägamaerhåtlit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av

rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde

ska härvid anses motsvara genomsnittet av det ftir varje börsdag under ifrågavarande tid
framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt

Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista (eller motsvarande uppgift från börs,

auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad vid vilken dessa inköpsrätter

noteras eller handlas). I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs

noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs

ska inte ingå i beräkningen.

För det fall aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som

avses i föregående stycke ej ägt rum, ska omräkning av teckningskursen och det antal aktier

som varje teckningsoption berättigar till teckning av ske med tillämpning så långt möjligt av

de prinCiper som anges ovan i detta mom. E., varvid foljande ska gälla. Om notering sker av

Oe varAepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i
erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under 25 börsdagar från

och med forsta dag for notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta

och lägsta betalkuisen vid aff?irer i dessa värdepapper eller rättigheter vid Nasdaq First North

Growth Market (eller motsvarande uppgift från börs, auktoriserad marknadsplats eller annan

reglerad marknad vid vilken dessa värdepapper eller rättigheter noteras eller handlas), i
föiekommande fall minskat med det vederlag som betalats for dessa i samband med

erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade

köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa

dafar,ska viJ beräkningen av vtirdet av rätten till deltagande i erbjudandet bortses från sådan

dag. Oen i erbjudandet iastställda anmälningstiden ska vid omräkning av teckningskurs och

antal aktier 
"nligt 

detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke niimnda perioden om

25 börsdagar. Om notering ej äger rum, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så

långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesftirändring avseende bolagets

aktier som kan bedömas ha uppkommit till foljd av erbjudandet.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier ska fastställas snarast möjligt

efter-erQudandetidens utgång och ska tiltämpas vid teckning, som verkställs efter ett sådant

fastställande har skett.
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Om bolagets aktier inte är foremål ftlr notering eller handel på börs, auktoriserad

marknadiplats eller annan reglerad marknad, ska en områiknad teckningskurs och omräknat

antal aktier fastställas i enlighet med detta mom. E. Härvid ska istället fijr vad som anges

beträffande aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien bestämmas av en oberoende

värderingsman utsedd av bolaget'

Vid teckning som verkstiills under tiden till dess att omräknad teckningskurs och områknat

antal aktier iarje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, ska bestämmelserna i
mom. C., sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning'

Genomfor bolaget el nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap. akliebolagslagen -
med fijreträdesrbtt fo. aktieägarna - äger bolaget besluta att ge samtliga innehavare av

teckningsoptioner samma ftireträdesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna' Därvid

ska varj-e innehavare, oaktat sålunda att teckning ej verkställts, anses vataägare till det antal

aktier som innehavaren skulle ha erhållit, om teckning på grund av teckningsoption

verkställts av det antal aktier, som varje teckningsoption berättigade till teckning av vid

tidpunkten for beslutet om emission.

Skulle bolaget besluta att tilt aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i mom. E.

ovan, ska väd I öregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning, dock att det antal

aktier som innehavaren anses vara ägare till i sådant fatl ska fastställas efter den

teckningskurs, som gällde vid tidpunkten for beslutet om erbjudandet.

Om bolaget skulle beslut a att ge innehavama fijreträdesrätt i enlighet med bestämmelserna i
detta mom. F., ska någon omräkning enligt mom. c., D. eller E. ovan inte äga rum.

Beslutas om kontant utdelnins till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som,

tillsammans *ia attO.a.*deisamma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överskrider sju (7)

procent av aktiens genomsnittskurs under en period om25 börsdagar närmast ftire den dag,

äå styrelsen for bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna forslag om

sådan utdelning, ska, där anmahn om teckning som görs på sådan tid, att därigenom erhållen

aktie inte medfor rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad tecknings-

kurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av.

Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger sju

(7) procenlav aktiens genåmsnittskurs under ovannämnd period (extraordinär utdelning).

Omräkningama utfores enligt ftilj ande formler :

omrriknad
teckningskurs

foregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga

börskurs under en period om 25 börsdagar räknat

fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till
extraordinär utdelning (aktiens genomsnittskurs)

aktiens genomsnittslurs ökad med den extraordinära

utdelning som utbetalas Per aktie

foregående antal aktier som varje teckningsoption

berättigar till teckning av r (aktiens genomsnittskurs

ökad med den extraordinära utdelning som

utbetalas ner aktie)
aktiens genomsnittskurs

G

omriiknat antal aktier
s om varj e tecknings oPtion

beräuigar till
teckning av

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det for varje börsdag under 
.

ovan ang"iven period om 25 börsdagar framråiknade medeltalet av den under dagen noterade

högsta o-ch lägsta betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista

(el[r motsvÅnde uppgift från böis, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad

marknad vid vilken bolägets aktier noteras eller handlas)' I avsaknad av notering av

7
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betalkurs ska i stiillet den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beriikningen. Dag utan

notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier ska fastställas två bankdagar

efter utgången av ovan angiven period om 25 börsdagar och ska tillämpas vid teckning som

verkställs därefter.

Om bolagets aktier inte är foremål for notering eller handel på börs, auktoriserad

marknadsplats eller annan reglerad marknad, och det beslutas om kontant utdelning till
aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som enligt bolagets bedömning är att

betrakta som extraordinär i beaktande av, i möjligaste mån, de principer som anges ovan i
detta mom. G, ska en häremot svarande omräkning av teckningskursen utforas av bolaget,

som därvid har atti möjligaste mån grunda områikningen på de principer som anges ovan i
detta mom. G.

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat

antal aktier vaq'e teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, ska bestämmelsema i
mom. C., sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

Om bolagets aktiekapital eller reservfond skulle minskas med återbetalning till aktieägarna,

vilken minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning

av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna

utftires enligt foljande formler:

fiiregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga
börskurs under en period om 25 börsdagar räknat
fr o m den dag då aktien noteras utan rätt tillomräknad

teclvtingslanrs

omr rilcn at an t al akt i er
s om varj e tecknings option
berdttigar till
teckning av

b er äknat åt erb et a I nings -
belopp per aktie

(aktiens senomsnittskurs

aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som

återbetalas per aktie

ftiregående antal aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av x
(aktiens genomsnittskttrs ökad med det belopp som
återhefalas ner aktie)

)

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom. C. ovan.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, ska istället for

det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas

enligt fiiljande:

det faktiska belopp som återbetalas på inlöst alctie minskat

med aktiens genomsnittliga börskurs under en period

om25 börsdagar närmast ftire den dag dä aktien
noteras utan rätt till deltagande i minskningen (aktiens

det antal aktier i bolaget som ligger till grund for inlösen

av en aktie minskat med talet 1

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom. C. ovan'

I
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Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier ska fastställas två bankdagar

efter utgången av den angivna perioden om 25 börsdagar och ska tillämpas vid teckning' som

verkställs därefter.

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat

antal aktier varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, ska bestämmelserna i
mom. C., sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

Om bolagets aktier inte är foremål fiir notering eller handel på börs, auktoriserad
marknadsplats eller annan reglerad marknad, ska en omräknad teckningskurs och

omräknat antal aktier fastställas i enlighet med detta mom, H, Härvid ska istället

for vad som anges beträffande aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien
bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av bolaget.

Om bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med

återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller om

bolaget - utan att frägaär om minskning av aktiekapital - skulle genomftira återköp

av egna aktier men där, enligt bolagets bedömning, åtgärden med hänsyn till dess

tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning som

är obligatorisk, ska omräkning av teckningskursen och antal aktier som varje

teckningsoption berättigar till teckning av ske med tillämpning av så långt möjligt
av de principer som anges ovan i detta mom. H.

Genomfor bolaget ätgärd som avses i mom. A-H ovan eller annan liknande åtgärd

med liknande effekt och skulle, enligt bolagets bedömning, tillämpning av härfor
avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgiirdens tekniska utformning eller av

annat skäI, ej kurura ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som

innehavarna erhåller i forhållande till aktieägama inte är skälig, ska bolaget,

förutsatt att bolagets styrelse lämnar skriftligt samtycke därtill, genomfora

omräkningarna av teckningskursen och av antalet aktier som varje teckningsoption

berättigar till teckning av i syfte att omräkningarna leder till ett skäligt resultat.

Vid omräkning enligt ovan ska teckningskursen avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre

ska avrundas uppåt, och antalet aktier avrundas till två decimaler.

Beslutas att bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett

likvidationsgrunden, anmälan om teckning ej därefter ske. Rätten att göra anmälan om

teckning npp|Or i och med bolagsstiimmans likvidationsbeslut, oavsett sålunda att detta ej

må ha vunnit laga kraft.

Senast i omedelbar anslutning till att bolagets styrelse beslutat att kalla till bolagsstämma

som ska ta ställning till fråga om bolaget ska träda i friviltig likvidation enligt 25 kap 1 $

aktiebolagslagen, ska innehavarna genom meddelande enligt $ 9 nedan underrättas om den

avsedda tikviåationen. I meddelandet ska intagas en erinran om att anmälan om teckning ej

flår ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska innehavare -

oavsett vad som i g 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt for anmälan om teckning - ägatäIt att

göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats, forutsatt att teckning kan

verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om

bolagets likvidation ska behandlas'

Skulle bolagsstämman, enligt 23 kap l5 $ aktiebolagslagen, godkänna - eller samtliga

aktieägare ideltagande bolag i enlighet med {ärde stycke i nämnda paragraf underteckna -

fusionsplan varigänom bolaget ska uppgå i annat bolag, eller om bolagsståimman, enligt24
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kap 17 g aktiebolagslagen, skulle godkänna - eller samtliga aktieägare i deltagande bolag i
enlighet med flärde stycke i nämnda paragraf underteckna - delningsplan varigenom bolaget

ska upplösas utan likvidation, får anmälan om teckning därefter ej ske.

Senast i omedelbar anslutning till att bolagets styrelse beslutat att kalla till bolagsstämma

som ska ta slutlig stältning till frågan om fusion eller delning enligt ovan, eller om fusions-

eller delningsplanen ska undertecknas av samtliga aktieägare i deltagande bolag senast sex

veckor fiire det att sådant undertecknande sker, ska innehavarna genom meddelande enligt $

9 nedan underrättas om fusions- eller delningsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse

lämnas for det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen eller delningsplanen

samt ska innehavarna erinras om att anmälan om teckning ej ffir ske, sedan slutligt beslut

fattats om fusion eller delning, eller sedan fusions- eller delningsplan undertecknats, i
enlighet med vad som angivits i floregående stycke.

Skulle bolaget lämna meddelande om planerad fusion eller delning enligt ovan, ska

innehavare - oavsett vad som i $ 4 sägs om tidigaste tidpunkt ftir anmälan om teckning - äga

rätt atl. göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusions- eller

delningsavsikten, forutsatt att teckning kan verkställas senast (i) på tionde kalenderdagen

före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen varigenom bolaget ska uppgå i annat bolag

eller delningsplanen varigenom bolaget ska upplösas utan likvidation ska godkännas, eller
(ii) om fusions- eller delningsplanen ska undertecknas av samtliga aktieägare i deltagande

bolag senast på tionde kalenderdagen ftire det att sådant undertecknande sker.

Upprättar bolagets styrelse en fusionsplan enligt23 kap 28 $ aktiebolagslagen varigenom

bolaget ska uppgå i ett annat bolag eller blir bolagets aktier foremål fiir
wångsinlösenforfarande enligt22 kap samma lag ska foljande gälla'

Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i bolaget, och offentliggör bolagets styrelse sin

avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i ftiregående stycke angivet lagrum, ska bolaget, for
det fall att sista dag for anmälan om teckning enligt $ 4 ovan infaller efter sådant

offentliggörande, fastställa en ny sista dag ftir anmälan om teckning (slutdagen). Slutdagen

ska infalla inom 30 dagar fränoffentliggörandet,

En majoritetsaktieägare som utnyttjar sin rätt enligt22 kap aktiebolagslagen att lösa in

återstående aktier i bolaget har rätt att också lösa in teckningsoptioner som bolaget har gett

ut. Har majoritetsaktieägaren med stöd av aktiebolagslagen begärt att en tvist ska avgöras av

skiljemän, får teckningsoptionerna inte utnyttjas for teckning forrän inlösentvisten har

avgjorts genom en dom eller ett beslut som vunnit laga kraft. Om den tid inom vilken

teckning iår ske löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter, har innehavaren ändå

rätt altutnyttja teckningsoptionen under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft.

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta mom. M, ska - oavsett

vad som i $ 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt ftir anmälan om teckning - innehavare ägarätt

att göra sådan anmälan fram till slutdagen. Bolaget ska senast tre veckor fore slutdagen

g.norn meddelande enligt $ 9 nedan erinra innehavama om denna rätt samt att anmälan om

teckning ej får ske efter slutdagen.

Oavsett vad under mom. K., L. och M. ovan sagts om att anmälan om teckning ej far ske

efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan/delningsplan eller efter utgången av

ny slutdag vid fusion ska rätten att göra anmälan om teckning åter inträda for det fall att

likvidationen upphör respektive fusionen ej genomfors.

För den händelse bolaget skulle fiirsättas i konkurs, får anmälan om teckning ej därefter ske.

Om emellertid konkuribeslutet häves av högre rätt får anmälan om teckning återigen ske'
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P. Bolaget ftirbinder sig att inte vidtaga någon i denna $ 8 angiven åtgiird som skulle medföra

en omräkning av teckningskursen till belopp understigande akties kvotvärde.

S I Meddelanden

Meddelanden rörande Teckningsoptionerna skall - i den mån annat inte foreskrivits i dessa villkor -

skriftligen tillställas innehavaren under adress som är känd ftir Bolaget. Innehavare åir skyldiga att

anmäla namn och adress till Bolaget.

S 10 Sekretess

Bolaget fär ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om teckningsoptionsinnehavare.

S 11 Ändring av villkor

Bolaget äger for innehavarnas räkning besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning,

domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller om det i övrigt enligt bolagets bedömning av praktiska

skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende

försämras.

S 12 Force majeure

I frägaom de på bolaget ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande ftir
skada, som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd,

krigshändelse, terroristhandling, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet'

Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om bolaget vidtar eller är

öremål för sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av bolaget, om normal aktsamhet iakttagits'

Bolaget ansvuiar inte i något fall ftir indirekt skada eller annan öljdskada. Inte heller ansvarar bolaget

för sfada som orsakats av att innehavare eller annan bryter mot lag, forordning, foreskrift eller dessa

villkor. Härvid uppmärksammas innehavare pä att denne ansvara för att handlingar som bolaget

tillställts är riktiga och behörigen undertecknade samt att bolaget underrättas om ändringar som sker

beträffande lämnade uppgifter,

Föreligger hinder for bolaget att helt eller delvis vidta åtgärd på grund av omständighet som anges

ouutt åi åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Om bolaget till foljd av en sådan omstiindighet

är forhindrat att verkställa åller ta emot betalning ska bolaget respektive innehavaren inte vara skyldig

att erlägga droj smålsränta.

S 13 Tillämplig lag och forum

Svensk lag gäller for dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan rörande villkoren

skall väckäs vid Stockholms tingsrätt eller vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen

accepteras av bolaget.
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Org.nr 556313-4484

Styrelsens förslag till ny bolagsordning

s1

Bolagets företagsnamn är Götenehus Group AB. Bolaget är publikt (publ).

s2

Styrelsen skall ha sitt säte i Götene kommun, Västra Götalands län.

s3

Föremålet för bolagets verksamhet är att självt och/eller genom hel- eller delägda bolag dels

idka försäljning, projektering och tillverkning av monteringsfärdiga byggnader, byggnads-
material oöh inredningar ävensom därmed sammanhängande entreprenadverksamhet, dels

idka forvaltning och uthyrning av fast och lös egendom, dels idka handel med värdepapper,
samt bedriva annan med nu sagda verksamheter förenlig verksamhet.

s4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

Aktier skall utges i två serier, dels serie A, vilka aktier kan utges till ett antal av högst

30 OOO 000, dbls serie B, vilka aktier kan utges till ett antal av högst 200 000 000.

Aktier av serie A medför en röst och aktier av serie B en tiondels röst. Alla aktier har lika rätt till

andel i bolagets tillgångar och vinst.

A-aktie skall kunna omvandlas (konverteras) till B-aktie efter skriftlig framställning därom av

ägare till sådan aktie hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas

ofuvandlade och - om omvandlingen inte avser vederbörandes hela aktieinnehav av A-aktier -
vilka av dessa omvandlingen avsår. Styrelsen for bolaget är skyldig att omgående behandla

frågor om omvandling till b-aktier av de A-aktier, vars ägare framställt begäran om sådan om-

vandting. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A

och serie B, s-kall agäre av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier

av samma aktieslag iforhållande till det antal aktier innehavaren forut äger (primär

företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga

aktieägare till teckning (subsidiär företrådesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den

teckniäg som sker mäd'subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fÖrdelas mellan tecknarna i

förhållande till det antal aktier de forut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av

serie A eller slrie B,-skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie

B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger'
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Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner

eller konvertibler haiaktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om

emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av oPtionsrätten

respektive fö-reträdesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som

konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om

kontantemission eller kvittningsemission med awikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i

förhållandl till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla

aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya åktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte

innebära någon inskra-nkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av

bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

s5

Antalet aktier skall vara lägst 50 O0O 000 aktier och högst 200 000 000 aktier.

s6

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår'

s7

Envar äger på bolagsstämma rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier.

s8

Styrelsen skall bestå av 3-10 ledamöter med högst samma antal suppleanter som ordinarie

ledamöter.

se

1-2 revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag utses på

årsstämma.

Styrelsen får utse en eller flera särskilda revisorer för granskning enligt 13 kap 8 S' 1_4_ !?p-19.S'
tS t<ap 1O S, 20 kap 14 g, 23 kap 11 och 29 SS samt 24 kap 13 $ aktiebolagslagen (2005:551).

Till sådan Jårskild revisor skall i så fall utses auktoriserad revisor eller registrerat

revisionsbolag.

s10

Styrelsens ordförande eller den styretsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder för-

handlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

s 11

Bolagsstämma skall hållas i antingen Götene, Skara, Skövde, Lidköping eller Göteborg.

På årsstämma skall foljande ärenden forekomma:
1. val av ordförande På stämman
2. upprättande och godkännande av röstlängd

3. godkännande av dagordning
4. val av minst en justeringsman
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5. prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och

koncern revisionsberättelse
7. beslut om

a. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning

b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

L fastställande av arvoden till styrelse och, iförekommande fall, revisor
g. bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och, i forekommande

fall, revisorer och revisorssuppleanter
10. val av styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisionsbolag

eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

s12

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och lnrikes Tidningar samt på

bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

s13

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

s14

För att äga rätt att deltaga i bolagsstämman skall aktieägarna anmäla sig hos bolaget senast
den dag lom anges i kallelsen. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag,

lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före
stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren

till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges iforegående stycke.

Den som inte är aktieägare i bolaget har i den mån styrelsen beslutar därom rätt att enligt 7 kap

6 g aktiebolagslagen närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

s15

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det forfarande som anges i 7 kap. 4 $ andra stycket

aktiebolagslagen (2005:551 ).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per

post fore bolagsstämman.
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