
Bilaga	  1	  	  
	  
WIRELESS	  INDEPENDENT	  PROVIDER	  WIP	  AB	  (PUBL)	  	  
Org	  nr	  556583-0493	  	  
	  
	  
VILLKOR	  FÖR	  TECKNINGSOPTIONER	  	  
	  
	  
	  
§	  1.	  Definitioner	  
	  
I	  föreliggande	  villkor	  skall	  följande	  benämningar	  ha	  den	  innebörd	  som	  angivits	  nedan.	  	  
	  
	  ”Aktie”	  	   	   aktie	  i	  Bolaget;	  	  
	  
”Bankdag”	   	  dag	  som	  inte	  är	  söndag	  eller	  annan	  allmän	  helgdag	  eller	  som	  

beträffande	  betalning	  av	  skuldebrev	  inte	  är	  likställd	  med	  
allmän	  helgdag;	  	  

	  
”Bolaget”	  	   Wireless	  Independet	  Provider	  WIP	  AB	  (publ),	  orgnr:	  556583-‐

0493;	  	  
	  
”Innehavare”	   innehavare	  av	  behörigen	  utgivet	  optionsbevis;	  	  
	  
”Optionsbevis”	   bevis	  till	  vilken	  knutits	  optionsrätt	  till	  nyteckning	  av	  aktier	  i	  

Bolaget;	  	  
	  
”Optionsrätt”	   rätt	  att	  teckna	  Aktie	  i	  Bolaget	  mot	  betalning	  i	  pengar	  enligt	  

dessa	  villkor;	  	  
	  
”Teckning”	  	   sådan	  nyteckning	  av	  Aktier	  i	  Bolaget,	  som	  avses	  i	  14	  kap	  

Aktiebolagslagen	  (2005:551);	  	  
	  
”Teckningskurs”	   den	  kurs	  till	  vilken	  Teckning	  av	  nya	  Aktier	  kan	  ske;	  	  
	  
”Euroclear”	   Euroclear	  Sweden	  AB	  eller	  annan	  centra	  

värdepappersförvarare	  enligt	  2	  kap	  lagen	  (1998:1479)	  om	  
kontoförvaring	  av	  finansiella	  instrument;	  	  

	  
”VP-‐konto”	  	   Avstämningskonto	  (hos	  Euroclear)	  enligt	  lagen	  (1998:1479)	  

om	  kontoföring	  av	  finansiella	  instrument	  där	  respektive	  
Innehavares	  innehav	  av	  Optionsrätter	  eller	  innehav	  av	  Aktier	  
förvärvade	  genom	  Optionsrätt	  är	  registrerat.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  



§	  2.	  Optionsrätter	  och	  Optionsbevis	  	  
Antalet	  Optionsrätter	  uppgår	  till	  högst	  5	  000	  000.	  	  
Optionsrätterna	  representeras	  av	  Optionsbevis	  ställt	  till	  Innehavaren.	  	  
	  
§	  3.	  Rätt	  att	  teckna	  nya	  Aktier	  	  
Innehavaren	  av	  Optionsrätt	  skall	  ha	  rätt	  att	  för	  varje	  Optionsrätt	  teckna	  en	  (1)	  ny	  Aktie	  i	  
Bolaget	  till	  en	  teckningskurs	  per	  Aktie	  om	  1,50	  kr.	  Omräkning	  av	  Teckningskursen	  
liksom	  av	  det	  antal	  nya	  Aktier	  som	  varje	  Optionsrätt	  berättigar	  till	  Teckning	  av,	  kan	  äga	  	  
rum	  i	  de	  fall	  som	  framgår	  av	  dessa	  villkor.	  	  
	  
§	  4.	  Anmälan	  om	  Teckning	  	  
Anmälan	  för	  Teckning	  av	  Aktier	  kan	  äga	  rum	  under	  tiden	  från	  och	  med	  den	  1	  januari	  
2015	  till	  och	  med	  den	  31	  december	  2017.	  	  
	  
Vid	  sådan	  anmälan	  skall	  Optionsbevis	  jämte	  skriftlig	  anmälan	  inges	  till	  Bolaget.	  
	  
Anmälan	  om	  Teckning	  är	  bindande	  och	  kan	  inte	  återkallas	  av	  Tecknaren.	  	  
	  
§	  5.	  Betalning	  	  
Betalning	  för	  det	  antal	  Aktier	  som	  anmälan	  avser	  skall	  ske	  i	  samband	  med	  Teckning,	  
varvid	  50%	  av	  teckningspremien	  betalas	  kontant	  till	  av	  Bolaget	  anvisat	  konto,	  och	  
resterande	  50%	  av	  teckningspremien	  erhålls	  vederlagsfritt,	  för	  vilken	  förmån	  
Innehavaren	  förmånsbeskattas	  och	  Bolaget	  erlägger	  sociala	  avgifter.	  	  
	  
§	  6.	  Införande	  i	  Aktieboken	  	  
Efter	  anmälan	  om	  Teckning	  verkställs	  tilldelning	  genom	  att	  de	  nya	  Aktierna	  upptas	  i	  
Bolagets	  aktiebok.	  Samtidigt	  upptas	  de	  nya	  Aktierna	  interimistiskt	  på	  Innehavarens	  VP-‐
konto.	  Sedan	  registrering	  hos	  Bolagsverket	  ägt	  rum,	  blir	  registrering	  på	  VP-‐konto	  slutlig.	  
Som	  framgår	  nedan	  senareläggs	  i	  vissa	  fall	  tidpunkten	  för	  sådan	  inregistrering.	  	  
	  
§	  7.	  Utdelning	  på	  ny	  Aktie	  
Aktie	  som	  tillkommit	  på	  grund	  av	  Teckning	  medför	  rätt	  till	  utdelning	  från	  och	  med	  det	  
räkenskapsår	  som	  följer	  på	  det	  räkenskapsår	  under	  vilket	  Teckning	  skett.	  	  
	  
§	  8.	  Emissioner	  m.	  m.	  	  
Genomför	  Bolaget	  vissa	  typer	  av	  emissioner,	  minskning	  av	  aktiekapital,	  fusion,	  delning	  
samt	  vissa	  andra	  åtgärder,	  skall	  bestämmelserna	  i	  Bilaga	  A	  gälla.	  	  
	  
Bolaget	  förbinder	  sig	  att	  inte	  vidtaga	  någon	  i	  Bilaga	  A	  angiven	  åtgärd,	  som	  skulle	  kunna	  
medföra	  omräkning	  av	  Teckningskursen	  till	  belopp	  understigande	  Akties	  kvotvärde.	  	  
	  
§	  9.	  Meddelanden	  	  
Meddelanden	  rörande	  Optionsrättera	  skall	  skriftligen	  tillställas	  varje	  känd	  Innehavare	  
av	  Optionsrätter	  under	  adress	  som	  är	  känd	  för	  Bolaget.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
§	  10.	  Force	  Majeure	  	  
Bolaget	  är	  inte	  ansvarigt	  för	  skada	  som	  beror	  på	  lagbud,	  myndighetsåtgärd,	  
krigshändelse,	  strejk,	  lockout,	  bojkott	  och	  blockad	  eller	  annan	  likande	  omständighet.	  
Förbehållet	  ifråga	  om	  strejk,	  lockout,	  bojkott	  och	  blockad	  gäller	  även	  om	  Bolaget	  självt	  
vidtager	  eller	  är	  föremålen	  för	  sådan	  konfliktåtgärd.	  	  
	  
Bolaget	  är	  inte	  skyldigt	  att	  i	  andra	  fall	  ersätta	  skada	  som	  uppkommit	  om	  Bolaget	  varit	  
normalt	  aktsam.	  I	  Intet	  fall	  svarar	  Bolaget	  för	  skada	  som	  består	  av	  indirekt	  förlust.	  	  
	  
Föreligger	  hinder	  för	  Bolaget,	  på	  grund	  av	  sådan	  omständighet	  som	  anges	  i	  första	  
stycket	  av	  denna	  punkt	  10,	  att	  vidtaga	  åtgärd	  får	  åtgärden	  uppskjutas	  till	  dess	  att	  
hindret	  har	  upphört.	  	  
	  
§	  11.	  Tvist	  	  
Tvist	  rörande	  tolkning	  eller	  tillämpning	  av	  dessa	  villkor	  skall	  hänskjutas	  till	  slutligt	  
avgörande	  genom	  skiljedom	  enligt	  reglerna	  för	  förenklat	  skiljeförfarande	  vid	  
Stockholms	  Handelskammares	  skiljedomsinstitut.	  Skiljeförfarandet	  skall	  äga	  	  rum	  i	  
Stockholm.	  	  
	  
	   	   	   ________________________	  


