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PÅ HÖGST 100 KRONOR 

 
 
 
 
 
 
§ 1 Definitioner 
 
I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. 
 
bankdag:  Dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande 

betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag. 
 
bolaget:  Elekta AB (publ), org nr 556170-4015. 
 
skuldebrev:  Sådant skuldebrev som utfärdats enligt dessa villkor. 
 
 
§ 2 Lånebelopp 
 
Lånebeloppet uppgår till högst 100 kronor. 
 
 
§ 3 Förfallodag 
 
Lånet löper från och med den dag det utbetalas till och med den 30 april 2005. Lånet förfaller till 
betalning i sin helhet den 30 april 2005. Bolaget äger rätt att när som helst förtidsinlösa lånet varvid 
lånet i sin helhet skall återbetalas. 
 
Återbetalning av förlagslånet sker genom att lånebeloppet utbetalas av bolaget mot återställande av  
skuldebrev om motsvarande belopp. 
 
 
§ 4 Räntesats 
 
Lånet löper utan ränta. 
 
 
§ 5 Skuldebrev 
 
Skuldebrevet emitteras i nominellt belopp om 100 kronor förenat med 732.000 optionsrätter, vardera 
optionsrätt berättigande till nyteckning av en (1) aktie av serie B i Bolaget. Skuldebrevet skall vara 
ställt till viss man eller order.  
 
Skuldebrevets emissionskurs skall motsvara nominella beloppet. 
 

 



 
 
Optionsrätt kan när som helst avskiljas från skuldebrevet. 
 
 
§ 6 Efterställd skuldförbindelse 
 
Skuldebrev skall i händelse av bolagets likvidation eller konkurs medföra rätt till betalning ur 
bolagets tillgångar efter såväl bolagets icke efterställda som bolagets övriga efterställda för-
pliktelser, dock jämsides (pari passu) med sådana andra efterställda förpliktelser som uttryckligen 
förklarats vara jämställda med detta lån. 
 
 
§ 7 Preskription 
 
Rätten till betalning av lånebeloppet preskriberas tio år efter förfallodagen. 
 
 
§ 8 Meddelande 
 
Innehavare av skuldebrev är skyldig att anmäla postadress till bolaget. Meddelanden rörande lånet 
skall – i den mån annat inte föreskrivs i dessa lånevillkor – tillställas skuldebrevsinnehavaren 
genom brev med posten under dennes för bolaget senast kända adress. 
 
§ 9 Force Majeure 
 
I fråga om de på Bolaget ankommande åtgärderna gäller, att Bolaget inte är ansvarigt för skada, 
som beror av lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan 
liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om 
Bolaget självt vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. 
 
Skada, som kan uppkomma i andra fall, skall ersättas av Bolaget endast i den mån skadan orsakats 
av att Bolaget varit grovt oaktsamt.  
 
Föreligger hinder för Bolaget på grund av sådan omständighet som anges i första stycket att vidta 
åtgärd, får åtgärden uppskjutas tills hindret har upphört.  
 
 
§ 10 Tillämplig lag och forum 
 
Svensk lag gäller för lånet och därmed sammanhängande rättsfrågor. Tvist i anledning av dessa 
villkor skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande.  
 
 
 ____________________ 
 


