
Protokoll fort vid extra bolagsstamma i Klovern 
AB (publ), org.nr 556482-5833, den 13 
november 2020, kl. 14.00 pa Kista Gate, Kista. 

1. ST AM MANS OPPNANDE 

Starnrnan oppnades av styrelsens ordforande Pia Gideon. 

2. VAL AV ORDFORANDE VID STAMMAN 

Pia Gideon utsaqs till ordforande vid extra bolagsstamman. Noterades att advokat Maria 
Norrman tianstqjorde som protokollforare. 

3. UPPRATTANDE OCH GODKANNANDE AV ROSTLANGD 

Upprattades och qodkandes rostianqd enligt Bilaga A. 

4. VAL AV EN ELLER TVA JUSTERINGSMAN 

Starnrnan utsaq Johannes Wingborg, ombud for l.ansforsakrinqar Fondforvaltning, och 
Patricia Jonsell, ombud for ett antal aktieaqare, att jarnte ordforanden justera dagens 
protokoll. 

5. PROVNING AV OM STAMMAN BLIVIT BEHORIGEN SAMMANKALLAD 

Noterades att kallelsen till extra bolagsstamman offentliggjorts genom pressmeddelande 
och darefter funnits tillganglig pa bolagets webbplats, samt att kallelsen till extra 
bolagsstamman i sin helhet publicerats i Post- och lnrikes Tidningar och att information om 
att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet. Starnrnan forklarade sig behoriqen 
sammankallad. 

6. GODKANNANDE AV DAGORDNING 

Starnrnan godkande dagordningen enligt Bilaga B. 

7. BESLUT OM GODKANNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM FORETRADESEMISSION 
AV STAMAKTIER SERIE A OCH B 

Ordforanden framlade och redogjorde for styrelsens forslag till beslut om godkannande av 
styrelsens beslut om foretradesemission av stamaktier serie A och B. 



Det antecknades att styrelsens forslaq, styrelsens redoqorelse enligt 13 kap. 6 § 
aktiebolagslagen och revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § mht 13 kap. 31 § 
aktiebolagslagen, hade funnits tillgangliga for aktieaqarna infer starnrnan hos bolaget och 
pa bolagets webbplats. Handlingarna har aven skickats till dem som sarskilt beqart det. 
Handlingarna har aven lagts fram pa starnman. 

Starnrnan beslutade att godkanna styrelsens beslut fran den 6 oktober 2020 om nyemission 
av stamaktier av serie A och serie B med foretradesratt for stamaktieaqarna, i enlighet med 
styrelsens fbrslag, Bilaga C. Det antecknades att beslutet bitraddes av aktieaqare 
representerade minst tva tredjedelar av saval de avgivna rosterna som de aktier som var 
foretradda vid starnrnan, varvid de aktier som M2 Asset Management AB-koncernen 
innehade och foretradde pa starnrnan bortsaqs fran. 

8. STAMMANS AVSLUTANDE 

Ordforanden konstaterade att samtliga beslut fattats med erforderlig rostrnajoritet. 

Ordforande tackade aktieaqarna for deltagandet vid starnrnan och fbrklarade darefter extra 
bolagsstamman avslutad. 

Underskrifter pa neste sida 
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Bilaga: J:i . 
KLOVERN 

Forslag till dagordning 

1. Starnrnans oppnande. 

2. Val av ordforande vid starnrnan. 

3. Upprattande och godkannande av rostlanqd. 

4. Val av en eller tva justeringsman. 

5. Provninq av om stamman blivit behoriqen sammankallad. 

6. Godkannande av dagordningen. 

7. Beslut om godkannande av styrelsens beslut om foretradesernission av stamaktier serie A och 8 

8. Starnmans avslutande. 



Bilaga: C . 
KLOVERN 
Styrelsens forslag till beslut om godkannande av styrelsens beslut om 
foretradesemission av stamaktier serie A och B, punkt 7 

Styrelsen foreslar att extra bolaqsstarnrnan godkanner styrelsens beslut fran den 6 oktober 2020 om 
nyemission av stamaktier av serie A och serie B med foretradesratt for stamaktieagarna enligt 
villkoren nedan. Nyemissionen ska avse en emissionslikvid om cirka 2 miljarder kronor, fore 
emissionskostnader. Syftet ar att anvanda emissionslikviden for att fortsatt verkstalla bolagets strategi 
genom att ge bolaget utrymme for fortsatt vardeskapande genom selektiva forvarv till den svenska 
eller utlandska fastighetsportfoljen samt ytterligare produktutveckling. Darutover kommer 
emissionslikviden ge bolaget en starkt balansrakninq, lagre belaninqsqrad och okad finansiell 
flexibilitet. 

Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast den 10 november 2020 
besluta om det hoqsta belopp som bolagets aktiekapital ska okas med, det hogsta antal stamaktier av 
serie A och serie B som ska ges ut samt vilken teckningskurs som ska betalas for varje ny stamaktie. 

Ratt till teckning, avstamningsdag och tilldelning 

Samtliga starnaktieaqare i bolaget ska ha foretradesratt att teckna de nya stamaktierna av serie A 
respektive serie B i forhallande till det antal stamaktier av serie A respektive serie B de ager. 

Ratt att erhalla teckningsratter ska tillkomma den som den 17 november 2020 (avstamningsdagen for 
nyemissionen) ar registrerad som aktieaqare av stamaktier i bolaget. 

Teckning av stamaktier ska aven kunna ske utan stod av teckningsratter. Om inte samtliga stamaktier 
av serie A respektive serie B tecknats med stod av teckningsratter (prirnar foretradesratt), ska 
styrelsen inom ramen for nyemissionens hogsta belopp, besluta om tilldelning av stamaktier tecknade 
utan teckningsratter. 

Tilldelning ska darvid ske enligt foljande. I forsta hand ska aktier som inte tecknas med prirnar 
foretradesratt erbjudas samtliga aktieaqare till teckning (subsidiar foretradesratt). Om inte salunda 
erbjudna aktier racker for den teckning som sker med subsidiar foretradesratt, ska aktierna fordelas 
mellan tecknarna i forhallande till det sammanlagda antal aktier de forut ager i bolaget, oavsett 
huruvida deras aktier ar stamaktier eller preferensaktier. I den man detta inte kan ske, ska 
fordelningen ske genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till de investerare som tecknat utan 
foretradesratt och, vid overteckning, pro rata i forhallande till det antal aktier som tecknats och i den 
man detta inte kan ske, genom lottning. 

Teckningstid och betalning 

Teckning av nya stamaktier av serie A och serie B med stod av teckningsratter ska ske genom kontant 
betalning under tiden fran och med den 19 november 2020 till och med den 3 december 2020. 
Teckning utan stod av teckningsratter ska ske pa teckningslista under samma period. Stamaktier som 
tecknats utan stod av teckningsratt ska betalas senast tre bankdagar efter att besked om tilldelning 
har skickats till tecknaren. 

Styrelsen ska ha ratt att forlanqa teckningstiden och tiden for betalning. 



Bilaga: ( . 

KLOVERN 
Teckningsforbindelser och garantiataganden 

I samband med foretradesemissionen har bolaget erhallit teckningsforbindelser fran bolagets tva till 
kapitalet storsta aktieaqare, M2 Asset Management AB-koncernen samt Corem Property Group AB, 
som tillsammans innehar 33,8 procent av stamaktierna och 32,6 procent av rosterna i bolaget1. M2 
Asset Management AB (publ) har larnnat ett garantiatagande. Sammantaget omfattas 
foretradesernissionen fullt ut av teckningsforbindelser och garantiataganden. lngen ersattning utqar for 
ingangna teckningsforbindelser. For larnnade qarantiataqanden utqar en ersattninq om en procent av 
det garanterade beloppet. 

Om nyemissionen inte fulltecknas med stod av teckningsratter eller utan teckningsratter, kan M2 Asset 
Management AB-koncernen efter nyemissionen till foljd av larnnat qarantiataqande komma att oka sin 
andel av kapital och roster i bolaget till 30 procent eller mer av rostetalet i Klovern. Den maximala 
andel som M2 Asset Management AB-koncernen kan komma att inneha av kapital och roster i bolaget 
kommer att offentliqqoras nar de slutliga villkoren for nyemissionen har faststallts av styrelsen den 10 
november 2020. Aktiemarknadsnamnden har medgett M2 Asset Management AB undantag fran den 
budplikt som skulle kunna uppkomma om M2 Asset Management ABs garantiatagande behaver 
uppfyllas. Ett villkor for Aktiemarknadsnamndens beslut att medge undantag fran budplikt ar att 
aktieaqarna vid bolaqsstarnrna godkanner styrelsens beslut om nyemission med minst tva tredjedelar 
av saval avgivna roster som foretradda aktier vid stamman, med bortseende fran de aktier som 
innehas och pa starnrnan foretrads av M2 Asset Management AB-koncernen. 

Ratt till utdelning 

De nya stamaktierna ska medfora ratt till utdelning forsta gangen pa den avstamningsdag for utdelning 
som infaller narrnast efter det att stamaktierna registrerats hos Bolagsverket. 

Bemyndigande 

Styrelsen foreslar att extra bolaqsstamrnan bemyndigar styrelsen, den verkstallande direktoren eller 
den styrelsen i ovrigt forordnar, att vidta sadana srnarre justeringar och fortydliganden av de pa 
bolaqsstamrnan fattade besluten i den utstrackninq detta ar erforderligt for registrering av besluten hos 
Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller pa grund av andra formella krav. 

1 Aterkopta aktier kan inte toretradas vid bolagsstamma och har saledes exkluderats fran det totala antalet roster. 
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KLOVERN 
Pressmeddelande 
10 november 2020 

EJ FOR OFFENTLIGGORANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I 
DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA 
ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NAGOT ANNAT LAND DAR SADAN 
PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLAMPLIGA LAGAR ELLER 
REGLER ELLER SKULLE KRAVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRATTAS ELLER 
REGISTRERAS ELLER KRAVA ATT NAGON ANNAN ATGARD VIDTAS, I TILLAGG TILL DE 
KRAV SOM STALLS ENLIGT SVENSK LAG. DETTA PRESSMEDDELANDE AR INTE ETT 
PROSPEKT UTAN ETT OFFENTLIGGORANDE AV STYRELSEN FOR KLOVERNS 
VILLKORADE BESLUT ATT GENOMFORA EMISSION AV AKTIER MED FORETRADESRATT 
FOR KLOVERNS AKTIEAGARE. VA.NUGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA 
PRESSMEDDELANDE. 

Klovern offentliggor villkor for foretradesemiaslon om cirka 2 miljarder kronor 

Den 6 oktober 2020 beslutade styrelsen for Klovern AB (publ) ("Klovern" eller "Bolaget") om en fullt 
garanterad nyemission om cirka 2 miljarder kronor med foretradesratt for befintliga stamaktieaqare 
("Foretradesemissionen"), under forutsattning av godkannande vid en extra bolaqsstamma den 13 
november 2020. Styrelsen har idag beslutat om att foljande villkor ska galla for emissionen. 

Foretradesemissionen i korthet 

• Syftet med Foretradesernissionen ar att ge Bolaget utrymme for fortsatt vardeskapande genom 
selektiva forvarv till den svenska eller utlandska fastighetsportfoljen, projektutveckling av 
kommersiella lokaler och bostader samt att ge Bolaget en starkt balansrakninq, laqre belaninqsqrad 
och dariqenorn okad finansiell flexibilitet. 

• Aktieaqare i Klovern har foretradesratt, for stamaktie av serie A och serie B, att teckna en (1) ny 
aktie per fyra (4) befintliga aktier av serie A respektive serie B. 

• Teckningskursen har faststallts till 10 kronor per stamaktie, oavsett aktieslag, vilket, forutsatt att 
foretradesmissionen fulltecknas, motsvarar en emissionslikvid om hogst 2 063 miljoner kronor fore 
emissionskostnader, vilka beraknas uppga till cirka 35 miljoner kronor. 

• Avstamningsdagen for att delta i Foretradesernissionen ar den 17 november 2020. 
• Teckningsperioden loper fran och med den 19 november 2020 till och med 3 december 2020. 
• Foretradesernisstonen forutsatter godkannande vid en extra bolaqstarnrna den 13 november 2020. 
• De tva storsta aktieaqarna, sett till antal aktier, Rutger Arnhult (genom bolag) och Corem Property 

Group AB (publ) som tillsammans innehar 33,8 procent av utestaende stamaktier och 32,6 procent 
av det totala antalet roster i Klovern' har atagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i 
Foretradesernisslonen. Darutover har Lansforsakrinqar Fastighetsfond och Handelsbanken Fonder, 

1 AterkOpta aktier kan inte foretradas vid bolagsstamma och har saledes exkluderats fran det totala antalet roster. 



som tillsammans innehar 11,9 procent av utestaende stamaktier och 6,7 procent av det totala antalet 
roster i Klovern', uttryckt sin avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar i 
Foretradesemissionen. 

• Den del av Foretradesemissionen som inte tacks av teckninqsataqandena garanteras av Rutger 
Arnhults bolag M2 Asset Management AB (publ). Foretradesernissionen ar saledes fullt garanterad. 

Villkor for foretradesemisslonen 

Kloverns befintliga starnaktieaqare har foretradesratt att teckna nya stamaktier av samma slag (serie A 
respektive serie B) i forhaltande till det antal stamaktier som innehavaren sedan tidigare ager (primar 
foretradesratt), Den som pa avstamningsdagen den 17 november 2020 ar registrerad som aqare av 
stamaktie av serie A och serie B i den av Euroclear Sweden forda aktieboken for Klovern ar berattigad att 
teckna nya stamaktier i Foretradesemissionen i forhallande till det antal stamaktier av serie A respektive 
serie B som ar registrerat pa innehavaren pa avstamningsdagen. For varje innehavd stamaktie av serie A 
respektive serie B, erhaller aktieaqare en (1) teckningsratt av serie A respektive serie B. Teckningsratterna 
berattiqar innehavaren att teckna aktier med foretradesratt, varvid fyra (4) teckningsratter av serie A 
respektive serie B ger ratt till teckning av en (1) ny stamaktie av serie A respektive serie B. 

Stamaktier som inte tecknas med stod av prirnar foretradesratt kommer i forsta hand att erbjudas befintliga 
aktieaqare i Klovern, oavsett om de ager stam- eller preferensaktier, som anrnalt intresse av att teckna nya 
stamaktier utan stod av teckningsratter (subsidiar foretradesratt). Om inte salunda erbjudna stamaktier 
racker for den teckning som sker med subsidiar foretradesratt, ska stamaktierna fordelas mellan tecknarna i 
forhallande till det sammanlagda antal aktier de forut ager i Bolaget, oavsett om de ager stam- eller 
preferensaktier. I den man detta inte kan ske, ska fordelningen ske genom lottning. I andra hand ska 
tilldelning ske till ovriga investerare som har tecknat aktier i Foretradesemissionen utan stod av foretradesratt 
och, vid overteckning, pro-rata i forhallande till det antal aktier som tecknats och i den man detta inte kan 
ske, genom lottning. Darefter ska tilldelning ske till Rutger Arnhults bolag M2 Asset Management AB (publ) i 
enlighet med nedan beskrivna garantiatagande. 

Vid full teckning i Foretradesernissionen okar Kloverns aktiekapital med hoqst 412 518 618 kronor, fran 
1 864 875 960 kronor till hoqst 2 277 394 578 kronor, genom utgivande av hoqst 206 259 309 nya stamaktier 
av serie A respektive serie B. Om Foretradesernissionen fulltecknas kommer antalet stamaktier i Bolaget att 
oka med 206 259 309 stamaktier, fran 915 993 980 stamaktier till 1 122 253 289 stamaktier, vilket motsvarar 
en utspadninq om cirka 18, 1 procent av det totala antalet aktier och 19,8 procent av det totala antalet roster' 
i Bolaget. Aktieaqare som valier att inte delta i Foretradesemissionen har rnojliqhet att helt eller delvis 
kompensera sig ekonomiskt for utspadninqseffekten genom att salia sina teckningsratter. 

De nya aktierna i Klovern emitteras till en teckningskurs om 10 kronor per stamaktie oavsett aktieslag. 
Courtage utgar ej. Saledes kommer Foretradesernissionen att tillfora Klovern hoqst 2 063 miljoner kronor 
fore avdrag for emissionskostnader vilka beraknas uppqa till cirka 35 miljoner kronor (inklusive ersattning for 
emissionsgarantin). 

Avstamningsdag vid Euroclear Sweden for faststallande av vilka som ar berattigade att erhalla 
teckningsratter ar den 17 november 2020. Detta innebar att aktien handlas med ratt att erhalla 
teckninqsratter till och med den 13 november 2020. 

Teckningsperioden pagar fran och med den 19 november 2020 till och med den 3 december 2020, eller det 
senare datum som beslutas av styrelsen. Handeln i teckningsratter av serie A respektive serie B ager rum pa 
Nasdaq Stockholm under perioden fran och med den 19 november 2020 till och med den 1 december 2020. 

Styrelsens beslut avseende Foretradesemissionen ar villkorat av godkannande vid den extra bolagsstamma 
som halls den 13 november 2020. For ytterligare information, vanligen se separat pressmeddelande 
avseende den extra bolagsstamman som offentliggjordes den 7 oktober 2020. 

1 AterkOpta aktier kan inte toretradas vid bolagsstamma och har saledes exkluderats Iran det totala antalet roster. 



Bilaga: C . 

Tecknings- och garantiatagande 

Kloverns tva storsta aktieaqare, sett till antalet aktier, Rutger Arnhult (genom bolag) och Corem Property 
Group AB (publ) vilka tillsammans innehar och representerar 33,8 procent av utestaende stamaktier och 
32,6 procent av det totala antalet roster i Klovern", staller sig bakom beslutet om nyemission och har larnnat 
bindande teckningsataganden for teckning av aktier motsvarande sina respektive pro-rata andelar i 
Foretradesernissionan. Darutover har Lansforsakrinqar Fastighetsfond och Handelsbanken Fonder, som 
tillsammans innehar 11,9 procent av utestaende stamaktier och 6,7 procent av det totala antalet roster i 
Klovem', uttryckt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel i Foretradesernissionen. Den del av 
Foretradesernissionen som inte tacks av teckninqsataqandena garanteras av Rutger Arnhults bolag M2 
Asset Management AB (publ). For det fall garantiatagandet utnyttjas kan M2 Asset Management ABs (publ) 
innehav av aktier i Klovern komma att oka till hoqst 27,4 procent av kapitalet och 29,2 procent av samtliga 
roster i Klovern. Foretradesernissionen ar saledes fullt garanterad. Garantiersattning om 1 procent av 
garanterat belopp kommer att utga till M2 Asset Management AB (publ). 

lndikativ tidplan for foretradesemissionen 

13 november, 2020 Extra bolaqsstarnrna for godkannande av styrelsens beslut om 
Foretradesernission 

13 november, 2020 Sista handelsdag i aktien med ratt att delta i Foretradesemissionen 

16 november, 2020 Offentliggorande av prospekt 

16 november, 2020 Forsta handelsdag i aktien utan ratt att delta i 
Foretradesemissionen 

17 november, 2020 

Avstamningsdag for deltagande i Foretradesernissionen, dvs. 
stamaktieaqare som ar registrerade i aktieboken denna dag 
kommer att erhalla teckningsratter som medfor ratt att delta i 
Foretradesernissionen 

19 november, 2020 - 
1 december, 2020 Handel med teckningsratter 

19 november, 2020 - 
3 december, 2020 Teckningsperiod 

4 december, 2020 Offentliggorande av prelirninart utfall i Foretradesernissionen 

7 december, 2020 Offentliggorande av slutligt utfall i Foretradesernissionen 

Finansiella och legala radgivare 

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Swedbank AB (publ) samt Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial 
agerar Joint Global Coordinators. Walthon Advokater AB agerar legal radqivare till Bolaget och Linklaters 
Advokatbyra AB ar legal radqivare till Joint Global Coordinators i samband med Foretradesemissionen. 

For ytterligare information, vanligen kontakta: 
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se 
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se 

1 Aterkopta aktier kan inte toretradas vid bolagsstamma och har saledes exkluderats fr~n det totala antalet roster. 



Bilaga: ( . 

Klovern ar ett fastighetsbolag som med narhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillvaxtregioner. Klovern ar 
noterat pa Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns pa www.klovern.se. 

Denna information ar sadan information som Klovern AB (publ) ar skyldigt att offentliggora enligt EU:s 
marknadsmissbruksforordning och lagen om vardepappersmarknaden (2007:528). lnformationen larnnades, genom 
ovanstaende kontaktpersoners forsorg, for offentliggorande den 10 november 2020 kl. 08:50 CET. 

Detta pressmeddelande har offentliggjorts pa svenska och engelska. Vid en eventuell awikelse mellan sprakversionerna 
ska den svensksprakiqa versionen ha foretrade. 

Viktig information 

Publicering, offentliggorande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara 
forernal for restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner dar detta pressmeddelande har 
offentliggjorts eller distribuerats bor informera sig om och folja sadana legala restriktioner. Mottagaren av 
detta pressmeddelande ansvarar for att anvanda detta pressmeddelande och informationen hari i enlighet 
med tillarnpliqa regler i respektive jurisdiktion. 

Detta pressmeddelande innehaller inte och utqor inte en inbjudan eller ett erbjudande att forvarva, salja, 
teckna eller pa annat satt handla med aktier, teckningsratter eller andra vardepapper i Klovern. lnbjudan till 
berorda personer att teckna aktier i Klovern kommer endast att ske genom det prospekt som Klovern avser 
att offentliggora pa bolagets webbplats, efter godkannande och registrering av Finansinspektionen. 
Prospektet kommer bland annat att innehalla riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets 
styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkants av naqon regulatorisk myndighet och ar inte ett prospekt. 
lnvesterare bor inte teckna eller kopa vardepapper refererandes till i detta pressmeddelande forutom pa 
grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggoras. 

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Forenta Staterna, 
dess territorier, varje stat i Forenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan, Australien, 
Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land dar erbjudande eller forsaljning av 
teckningsratter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte ar tillaten, Detta pressmeddelande far inte 
offentliggoras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, 
Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land dar sadan atgard helt eller delvis 
ar forernal for legala restriktioner eller dar sadan atgard skulle innebara krav pa ytterligare prospekt, annan 
erbjudandedokumentation, registreringar eller andra atgarder utover vad som foljer enligt svensk lag. 
lnformationen i detta pressmeddelande far inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas pa satt 
som star i strid med sadana restriktioner eller som skulle innebara krav pa ytterligare prospekt, annan 
erbjudandedokumentation, registreringar eller andra atgarder. Underlatenhet att efterkomma denna 
anvisning kan innebara brott mot United States Securities Act fran 1933, med tillagg, ("Securities Act") eller 
tillarnpliqa lagar i andra jurisdiktioner. Inga teckninqsratter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har 
registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos nagon annan 
vardepappersregulatorisk myndighet i nagon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckninqsratter, betalda 
tecknade aktier eller nya aktier far erbjudas, salias, aterforsalias, overlatas, levereras eller distribueras, direkt 
eller indirekt, till eller inom USA eller for sadan persons rakninq annat an i enlighet med undantag fran, eller i 
en transaktion som inte ar forernal for registreringsskyldighet enligt Securities Act samt ar i enlighet med 
tillarnpliqa vardepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allrnanheten 
avseende teckninqsratter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomfors i USA. Det finns inga planer pa 
att registrera nagra vardepapper som namnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till 
allmanheten i USA. 

Detta pressmeddelande distribueras och riktas endast till (i) personer utanfor Storbritannien eller (ii) personer 
som har professionell erfarenhet av verksamhet som ror investeringar och som faller inom definitionen av 

1 AterkOpta aktier kan inte fOretradas vid bolagsstamma och har sAledes exkluderats frAn det totala antalet roster. 
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"professionella investerare" i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial 
Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (iii) ar personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("high net 
worth companies, unincorporated associations etc.") i Ordern, eller (iv) certifierade individer med hog 
nettoformoqenhet och certifierade och sjatvcertifierace sofistikerade investerare som avses i artiklarna 48, 
50 respektive 50A i Ordern eller (v) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras 
(alla sadana personer benarnns gemensamt "relevanta personer"). Alla investeringar som detta 
pressmeddelande avser ar endast tillgangliga for och kommer endast att rikta sig och distribueras till 
relevanta personer. Personer som inte ar relevanta personer ska inte vidta nagra atgarder baserat pa detta 
pressmeddelande och inte heller agera eller forlita sig pa det. 

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig inom medlemsstater i EES, endast till de personer som ar 
kvalificerade investerare i enlighet med forordning (EU) 2017/1129 ("Prospektforordningen") i sadan 
medlemsstat samt till andra personer som detta pressmeddelande legalt kan rikta sig till. lngen som inte ar 
en relevant person eller kvalificerad investerare far agera eller forlita sig pa detta pressmeddelande eller 
naqot av dess innehall, 

I den utstrackninq detta pressmeddelande innehaller frarnatriktade uttalanden representerar sadana 
uttalanden inte fakta och kannetecknas av ord som "ska", "forvantas'', "tror'', "uppskattar", "avser", "arnnar", 
"antar" och liknande uttryck. Sadana uttalanden uttrycker Kloverns avsikter, asikter eller nuvarande 
forvantninqar eller antaganden. Sadana frarnatriktade uttalanden ar baserade pa nuvarande planer, 
uppskattningar och prognoser som Klovern har gjort efter basta formaga men som Klovern inte pastar 
kommer vara korrekta i framtiden. Frarnatriktade uttalanden ar forenade med risker och osakerheter som ar 
svara att forutse och generellt inte kan paverkas av Klovern. Det bor hallas i atanke att faktiska handelser 
eller utfall kan skilja sig vasentligt fran vad som omfattas av, eller ges uttryck for, i sadana framatriktade 
uttalanden. 

Denna information, de asikter och de frarnatriktade uttalanden som aterfinns i detta pressmeddelande galler 
enbart vid detta datum och kan andras utan underrattelse carom. 

1 AterkOpta aktier kan inte fOretradas vid bolagsstamma och har satedes exkluderats Iran det totala antalet roster. 


