ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA DEPÅBEVIS l LUNDIN MINING CORPORATION
representerande stamaktier i Lundin Mining Corporation deponerade hos Pareto Securities AB.
Lundin Mining Corporation (Bolaget) har träffat avtal med Pareto Securities AB (Pareto) varigenom Pareto åtar sig att för
aktieägares räkning förvara aktier i Bolaget i depå samt att utfärda ett svenskt depåbevis för varje deponerad aktie i enlighet
med dessa Allmänna Villkor. Depåbevisen registreras hos Euroclear Sweden AB (Euroclear) och är noterade på Nasdaq
Stockholm.
1

Deposition av aktier och registrering m.m.

1.1

Aktierna, representerade genom registrering i ett kontobaserat system, deponeras för depåbevisägares räkning i
depå hos en kanadensisk bank (den kanadensiska depåbanken). För varje deponerad aktie emitterar Pareto ett
depåbevis. Med depåbevisägare avses i dessa Allmänna Villkor en ägare av depåbevis eller dennes förvaltare.

1.2

För depositionen av aktier gäller dessa Allmänna Villkor.

1.3

Depåbevisen registreras i ett av Euroclear fört avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Handlingar representerande depåbevis kommer
därför inte att utfärdas.

2

Överlåtelsebegränsningar
Pareto och den kanadensiska depåbanken äger vägra att acceptera aktier för deposition enligt dessa Allmänna
Villkor om möjligheten att överlåta sådana aktier är inskränkt med stöd av kanadensisk, svensk eller annan
tillämplig lagstiftning eller börsregler i syfte att iakttaga sådana begränsningar eller i övrigt enligt Paretos
bestämmande i syfte att iaktta svensk, kanadensisk eller annan tillämplig värdepapperslagstiftning eller börsregler.

3

Deponering och uttag av aktier

3.1

Efter det att samtliga skatter och avgifter som må utgå i samband med deponering av aktier erlagts, kan aktier
överlämnas för deponering hos Pareto eller den kanadensiska depåbanken enligt dessa Allmänna Villkor, om inte
hinder föreligger enligt svensk eller utländsk lag eller myndighets beslut. Deponenten skall därvid lämna
erforderliga uppgifter till Pareto om aktieägares eller förvaltares namn, adress och VP-konto på vilket depåbevisen
skall registreras.

3.2

Efter det att samtliga skatter och avgifter som må utgå i samband med uttag av aktier erlagts, får aktier uttas ur
depån förutsatt att hinder därför inte föreligger enligt kanadensisk, svensk eller annan tillämplig lagstiftning eller
myndighetsbeslut. Aktierna överförs till av depåbevisägaren anvisad depå eller som överenskommits mellan Pareto
och depåbevisägaren efter omregistrering av aktierna och efter avregistrering av motsvarande depåbevis i
avstämningsregistret.

3.3

Pareto har rätt till ersättning av depåbevisägare för de avgifter och kostnader som uppkommer i samband med
deponering respektive uttag av aktier och/eller utfärdande av depåbevis på sätt som anges i denna punkt 3, i
enlighet med av Pareto vid var tid tillämpad prislista.

3.4

Deponering respektive uttag av aktier samt registrering i avstämningsregistret med anledning av sådan åtgärd sker
i enlighet med av Pareto vid var tid tillämpade rutiner och får tillfälligt uppskjutas eller förvägras under sådan tid
som Euroclears avstämningsregister eller Bolagets aktiebok är stängd eller om sådan åtgärd bedöms vara
nödvändig eller tillrådlig av Bolaget eller Pareto.

4

Överlåtelse och pantsättning m.m.

4.1

Så länge aktierna är förvarade i depå kan överlåtelse eller pantsättning av dessa endast ske genom registrering i
avstämningsregistret av överlåtelse eller pantsättning av depåbevis av ett behörigt kontoförande institut eller, om
depåbevisen är förvaltarregistrerade, genom underrättelse till förvaltaren. Överlåtelse eller pantsättning får, för att
godtas av Bolaget, ej ske i strid med de regler och bestämmelser som kan uppkomma enligt svensk, kanadensisk
eller annan tillämplig lag, tillämpliga börsregler eller Bolagets articles of incorporation respektive by-laws
(gemensamt benämnda bolagsordningen). Depåbevisägare äger ej, förrän efter utgången av den tid som Bolaget
och Pareto fastställt i enlighet med tillämplig lagstiftning, överlåta depåbevis eller, efter uttag av aktier enligt ovan,
aktier, annat än i överensstämmelse med tillämpliga överlåtelsebegränsningar. För överlåtelse och pantsättning av
depåbevis gäller bestämmelserna i 6 kap. lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella
instrument.

4.2

Erforderliga justeringar i avstämningsregistret för att riktigt återge överlåtelse av depåbevis kan, i särskilda fall,
uppskjutas eller förvägras under sådan tid som avstämningsregistret är stängt eller under den tid som vid envar
tidpunkt bedömts erforderlig av Bolaget eller Pareto.

5

Avstämningsdag
Pareto skall i samråd med Bolaget och Euroclear bestämma dag (avstämningsdag) som skall tillämpas av Pareto,
för fastställande av vilka depåbevisägare som i förhållande till Pareto är behöriga att motta utdelning i kontanter,
aktier, rättigheter eller annan egendom eller eventuell behållning därav (om egendomen försålts av Pareto i
enlighet med dessa Allmänna Villkor), att avge anvisningar om rösträttens utövande eller fullmakt för att rösta på
bolagsstämma samt att i övrigt utöva de rättigheter som normalt tillkommer aktieägare i Bolaget. Det är Paretos
och Bolagets avsikt att avstämningsdag för utdelning och övriga rättigheter enligt ovan i Sverige skall motsvara
avstämningsdagen i Kanada, när detta är praktiskt möjligt.

6

Utdelning och skatt

6.1

Pareto är inte den verkliga ägaren till eller berättigad till någon vinstutdelning. All vinstutdelning som Pareto mottar
skall vidarebefordras till depåbevisägarna av Pareto i enlighet med vad som anges i denna punkt 6.

6.2

Betalning av vinstutdelning skall ske till de depåbevisägare som på avstämningsdagen är införda i
depåbevisregistret som innehavare av depåbevis eller av rättigheter. Vinstutdelning kommer att ske i svenska
kronor enligt Euroclears regelverk. För det fall att Pareto mottar utländsk valuta, genom vinstutdelning eller annan
överföring eller genom nettobehållningen från försäljning av finansiella instrument, egendom eller rättigheter, skall
Pareto omvandla mottagna medel till svenska kronor i enlighet med växlingskurs tillämpad av Pareto eller ett
värdepappersinstitut utsett av Pareto från tid till annan, vilken kurs skall sättas i enlighet med gällande valutakurser
eller, om tillämpligt, från tid till annan gällande valutarestriktioner.

6.3

Betalning av vinstutdelning till depåbevisägarna eller andra innehavare av rättigheter enligt depåbevisregistret skall
ske i enlighet med de regler som Euroclear tillämpar från tid till annan.

6.4

Betalning av vinstutdelning till depåbevisägare skall ske utan avdrag för avgifter eller liknande hänförligt till Bolaget,
Pareto eller Euroclear. l samband med eventuell utbetalning av vinstutdelning till depåbevisägare skall Bolaget,
Pareto och Euroclear eller av dem anlitad part, såsom tillämpligt, innehålla och till relevant myndighet redovisa
samtliga skatter och avgifter som kan komma att uttas enligt svensk eller kanadensisk lag. Pareto skall
tillhandahålla Euroclear sådan information om innehållna belopp som Euroclear kan komma att kräva.

6.5

Pareto skall i samråd med Bolaget och Euroclear besluta om hur utdelning i annan egendom än kontanter skall
distribueras till depåbevisägarna. Detta kan innebära att egendomen säljs och att försäljningslikviden efter avdrag
för försäljningskostnader och skatt betalas ut till depåbevisägarna.

6.6

Om aktieägare har rätt att välja huruvida vinstutdelning ska ske kontant eller i annan form, och det inte är praktiskt
genomförbart att ge depåbevisägarna sådan valmöjlighet, skall Pareto ha rätt att besluta, å depåbevisägarnas
vägnar, att vinstutdelning skall ske i kontanter.

7

Fondemission, uppdelning (split) och sammanläggning av aktier

7.1

Pareto skall snarast möjligt motta aktier vid fondemission samt verkställa uppdelning (split) respektive
sammanläggning av aktier samt tillse att erforderliga registreringsåtgärder
vidtas
på
VP-konto
tillhörigt
depåbevisägare eller rättighetsinnehavare som är berättigad till sådana aktier.

7.2

Den som på avstämningsdagen är antecknad i avstämningsregistret som depåbevisägare eller
rättighetsinnehavare avseende aktuell åtgärd skall anses behörig att delta i fondemission, split och
sammanläggning enligt vad som följer av dessa Allmänna Villkor.

7.3

Förekommande skatter kommer att tas ut på sätt som anges i avsnitt 6.

8

Nyemission av aktier och skuldebrev m.m.

8.1

Pareto skall informera depåbevisägarna om nyemission av aktier, skuldebrev eller andra rättigheter till aktieägarna
i de fall depåbevisägarna är berättigade, enligt beslut av Bolaget och enligt svensk lag, att teckna sådana aktier,
skuldebrev eller andra rättigheter samt övriga erbjudanden som Bolaget riktar till aktieägarna.

8.2

Om depåbevisägarna inte äger rätt att delta i emission eller erbjudande till aktieägarna enligt punkten 8.1 eller om
det inte skulle vara praktiskt och ekonomiskt möjligt för depåbevisägarna att delta, äger Pareto avyttra sådana
rättigheter m.m. för depåbevisägarnas räkning och betala ut eventuell erhållen nettobehållning till depåbevisägarna
efter avdrag för kostnader och eventuella avgifter och skatter.

9

Delrätter

9.1

Pareto kommer inte att acceptera deponering av delar av aktier, utbyte av depåbevis mot delar av aktier eller
deponering av ett udda antal delrätter (dvs. sådant antal delrätter som inte är utbytbart mot helt antal aktier eller
depåbevis).

9.2

Om depåbevisägare i annat fall skulle ha rätt till ett udda antal delrätter, som inte berättigar till ett helt antal aktier
eller depåbevis, eller del av aktie till följd av utdelning i form av aktier eller på annat sätt, kan Pareto och Bolaget
träffa överenskommelse om att Pareto skall sälja sådana delar av aktier eller depåbevis eller delrätter etc. och till
depåbevisägarna betala ut eventuell nettoersättning efter avdrag för kostnader och eventuella avgifter och skatter.

10

Utövande av rösträtt vid bolagsstämma m.m.

10.1

Pareto skall så snart som möjligt efter del att Pareto mottagit kallelse till bolagsstämma med aktieägarna i Bolaget,
informera depåbevisägarna om bolagsstämman. Informationen skall offentliggöras genom pressmeddelande samt
finnas tillgänglig på Paretos hemsida. Informationen skall omfatta i) innehållet i den kallelse som Pareto mottagit
från Bolaget, ii) avstämningsdagen för depåbevisägarna bestämd enligt punkt 5 ovan och iii) instruktion om vad
varje depåbevisägare skall iakttaga för att rösta för aktier som representeras av depåbevis. Pareto skall i god tid
före stämman inhämta anvisningar om rösträttens utövande från de depåbevisägare som finns upptagna i
avstämningsregistret på avstämningsdagen och som till Pareto anmält sin avsikt att rösta på bolagsstämma.
Sådana anvisningar skall sammanställas av Pareto och tillställas den kanadensiska depåbanken i sådan form som
den kanadensiska depåbanken anvisar tillsammans med en förteckning över de depåbevisägare från vilka
anvisningar inhämtats.

10.2

I enlighet med tillämplig kanadensisk bolags- och börslagstiftning skall i) meddelande om avstämningsdag
publiceras minst 7 dagar före avstämningsdagen, ii) kallelse till bolagsstämma, tillsammans med

fullmaktsdokumentation, sändas ut av Bolaget senast 21 dagar och tidigast 60 dagar före stämman, och iii)
avstämningsdagen för bolagsstämman vara senast 21 dagar och tidigast 60 dagar före stämman.
10.3

Pareto förbinder sig att inte rösta för eller i övrigt företräda aktier för vilka depåbevisägare inte ingivit anvisningar
om rösträttens utövande.

11

Meddelanden

11.1

Pareto skall se till att meddelanden till depåbevisägare enligt dessa Allmänna Villkor tillställs depåbevisägare och
andra rättighetsinnehavare som är antecknade i avstämningsregistret såsom berättigade till avisering enligt lagen
om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

11.2

Skriftliga meddelanden skall utsändas av Pareto med post till den som är berättigad enligt punkten 11.1 till den
adress som är antecknad i avstämningsregistret. Pareto får, som ett alternativ till att posta meddelande, införa
meddelandet i annons i en rikstäckande dagstidning i de fall ett svenskt avstämningsbolag är berättigat att lämna
sådant meddelande.

12

Handel med depåbevis
Handel med depåbevis är avsedd att ske på Nasdaq Stockholm.

13

Ersättning och kostnader
Paretos kostnader och dess ersättning för förvaltning av aktiedepån samt för Euroclears tjänster skall bekostas av
Bolaget om inte annat anges i dessa villkor.

14

Byte av depåbank
Beslutar Bolaget att anlita annat värdepappersinstitut som depåbank i Paretos ställe, skall Pareto överlåta samtliga
sina rättigheter och skyldigheter gentemot depåbevisägarna enligt dessa Allmänna Villkor på samt leverera
aktierna till den nya depåbanken. Byte av depåbank skall underställas Euroclear för godkännande samt verkställas
tidigast sex månader efter det att meddelande om byte av depåbank avsänds till depåbevisägarna enligt punkt 11.

15

Ändring av dessa Allmänna Villkor
Pareto äger under förutsättning av medgivande från Bolaget ändra dessa Allmänna Villkor, om det är nödvändigt
för att villkoren skall vara förenliga med svensk, kanadensisk eller annan tillämplig lagstiftning, börsregler,
myndighetsbeslut eller Euroclears regler. Pareto och Bolaget äger rätt att gemensamt besluta om att ändra dessa
Allmänna Villkor om det av andra skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt, i samtliga fall under förutsättning att
depåbevisägarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras. Pareto skall underrätta
depåbevisägarna om beslutad ändring på sätt som anges i punkt 11.

16

Information om depåbevisägare

16.1

Pareto förbehåller sig rätten att från Euroclear begära information om depåbevisägares person- eller
organisationsnummer, namn, adress samt antal innehavda depåbevis och att lämna sådan information till Bolaget.

16.2

Pareto och Bolaget äger lämna information om depåbevisägare och deras innehav till den kanadensiska
depåbanken eller annan som fullgör registreringsuppgift avseende aktierna eller till myndigheter, förutsatt att
skyldighet att lämna sådan information följer av svensk eller utländsk lag. Depåbevisägare är skyldig att efter
begäran lämna sådan information till Pareto.

16.3

Pareto och Bolaget har rätt att till myndighet lämna information om depåbevisägare och deras innehav i samband
med restitution och återbäring av betald skatt, i den utsträckning detta är erforderligt.

16.4

Pareto och Bolaget har rätt att lämna och offentliggöra information om depåbevisägare i den utsträckning som följer
av villkoren för handel på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknadsplats eller som krävs av övervakande
myndigheter.

17

Begränsning av ansvar

17.1

I fråga om de på Pareto, den kanadensiska depåbanken, Bolaget och Euroclear ankommande åtgärder gäller –
beträffande Euroclear med beaktande av bestämmelserna i lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument – att de inte svarar för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller
utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.
Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Pareto, den kanadensiska depåbanken,
Bolaget eller Euroclear själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

17.2

Föreligger hinder för Pareto, den kanadensiska depåbanken, Bolaget eller Euroclear att verkställa betalning eller
vidtaga annan åtgärd på grund av omständighet som anges i punkten 17.1, får åtgärden uppskjutas till dess hindret
upphört.

17.3

Pareto, den kanadensiska depåbanken, Bolaget eller Euroclear är inte heller skyldiga att ersätta skada, förlust,
kostnader eller utgifter som depåbevisägare ådrar sig eller drabbas av, om Pareto, den kanadensiska depåbanken,
Bolaget eller Euroclear varit normalt aktsamma. Pareto, den kanadensiska depåbanken, Bolaget eller Euroclear är
inte ansvariga för indirekt skada.

17.4

Vare sig Pareto, den kanadensiska depåbanken, Bolaget eller Eucoclear svarar för förlust eller skada som drabbar
ägare av depåbevis på grund av att viss utdelning, rättighet, meddelande eller annan rättighet som tillkommer
aktieägare i Bolaget inte av tekniska, lagliga eller andra skäl utanför ovan nämnda parters kontroll kan distribueras
eller eljest överföras till eller tillhandahållas de i avstämningsregistret registrerade ägarna av depåbevis i rätt tid
eller alls.

18

Uppsägning m.m.

18.1

Pareto skall säga upp depositionen av aktier genom meddelande till depåbevisägare enligt punkt 11 om:
(i)

Bolaget beslutar att aktier i Bolaget inte längre skall representeras av depåbevis enligt dessa Allmänna
Villkor;

(ii)

Bolaget avsätter Pareto som depåbank enligt villkoren i depåavtal träffat mellan Bolaget och Pareto;

(iii)

Euroclear säger upp avtalet avseende registrering av depåbevis; eller

(iv)

Bolaget ansöker om rekonstruktion, konkurs, likvidation eller annat liknande förfarande, eller om ett sådant
förfarande inletts efter ansökan från annan.

Dock gäller att Pareto, för det fall att Bolaget har anlitat en annan depåbank, skall överlåta sina rättigheter och
skyldigheter som depåbank enligt depåavtalet till den nya depåbank som godkänts av Bolaget och Euroclear, i
vilket fall depåbevisen skall fortbestå.
18.2

Har Pareto sagt upp depositionen av aktier enligt punkten 18.1, fortsätter dessa Allmänna Villkor att gälla under en
tid av sex månader från dagen för avsändande av uppsägning eller från den dag då meddelandet om uppsägning
var införd i en rikstäckande dagstidning.

18.3

Pareto har i annat fall än som avses i punkten 18.1 rätt att säga upp depositionen av aktier genom meddelande till
depåbevisägarna, med verkan tolv månader från den dag som anges i punkten 18.2 eller det tidigare datum, dock
minst sex månader från angiven dag, som Pareto och Bolaget kommer överens om, dock med reservationen att
Pareto skall överlåta sina rättigheter och skyldigheter som depåbank enligt depåavtalet till en ny depåbank som
godkänts av Bolaget och Euroclear, i vilket fall depåbevisen skall fortbestå.

18.4

Pareto skall i meddelandet om uppsägning ange den avstämningsdag då Pareto kommer att avregistrera samtliga
depåbevis i avstämningsregistret. Omedelbart efter avregistreringen skall Pareto leverera depåaktierna i enlighet
med av depåbevisinnehavarna lämnade instruktioner. Om någon depåbevisinnehavare inte lämnat sådan
instruktion äger Pareto rätt att sälja denne depåbevisinnehavares aktier och betala ut erhållen behållning till
depåbevisinnehavaren efter avdrag för kostnader och eventuella avgifter och skatter. Oaktat ovanstående gäller,
för det fall en ny depåbank är utsedd såsom behandlas ovan, att depåbevisen skall förbli registrerade och aktier
representerande depåbevisen skall omregistreras för att återspegla den nya depåbanken.

19

Tillämplig lag m.m.

19.1

Tolkning och tillämpning av dessa Allmänna Villkor skall ske enligt svensk rätt.

19.2

Tvist rörande dessa Allmänna Villkor eller ur villkoren härrörande rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol
och talan väckas vid Stockholms tingsrätt.

