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Protokoll fört vid årsstämma i Ratos AB 
(publ), org. nr 556008-3585, onsdagen den 
10 mars 2021  

 
 

1. Stämmans öppnande 
 
Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Per-Olof Söderberg.  
 

2. Val av ordförande vid stämman 
 
På förslag av valberedningen beslutade årsstämman att utse styrelsens ordförande Per-Olof 
Söderberg till årsstämmans ordförande. 
 
Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Magnus Stephensen, styrelsens sekreterare och bo-
lagets chefsjurist, att föra protokoll vid stämman.  
 
Det antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga 
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att 
deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning. 
 
Kallelsen bifogas som Bilaga 1. 
 
Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2. 
 
Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av post-
röster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd  

En förteckning, Bilaga 4, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.  

4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 

Årsstämman beslutade att utse Katarina Söderbaum (aktieägare) och Erik Brändström (Spil-
tan Fonder AB) att jämte ordföranden justera protokollet.  

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 
Det antecknades att kallelse till årsstämman skett i enlighet med aktiebolagslagen och bolagets 
bolagsordning genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 10 februari 2021, genom 
att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 8 februari 2021, samt genom att 
bolaget den 10 februari 2021 annonserat information i Svenska Dagbladet om att kallelse skett.   
 
Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.  
 

6. Godkännande av dagordningen 

Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen föreslagna och i kallelsen intagna och 
numrerade dagordningen enligt Bilaga 1.  

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt revisorsyttrande 
rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare   
 
Det antecknades att årsredovisningen för moderbolaget och för koncernen med 
revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020, samt revisorsyttrande rörande riktlinjer för 
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ersättning till ledande befattningshavare har hållits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på 
bolagets hemsida sedan den 17 februari 2021. Handlingarna har också skickats till de aktieägare 
som så önskat. 

Det antecknades att redovisningshandlingarna för moderbolaget och koncernen därmed var 
framlagda i behörig ordning. 

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

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningarna och balansräkningarna för moderbo-
laget och koncernen för räkenskapsåret 2020. 
 

9. Beslut om ersättningsrapport 
 
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten 
enligt Bilaga 5. 
 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören   
 
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret 2020. Det antecknades att styrelseledamöter som representerade 
egna och andras aktier liksom den verkställande direktören inte deltog i beslutet.  

11. Beslut dels om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda ba-
lansräkningen, dels angående avstämningsdag för utdelning. 

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition att till årsstäm-
mans förfogande stående medel om 6 910 Mkr ska disponeras enligt följande: 
 

Utdelning till innehavare av aktier av serie A och B om 0,95 kr per aktie.  

*) Det angivna utdelningsbeloppet baserar sig på antalet utestående aktier (319 014 634) 
den 20 januari 2021. Antalet aktier kan förändras fram till avstämningsdag för utdelning, 
beroende på antalet återköpta aktier (5 126 262 återköpta B-aktier per den 20 januari 
2021). 

303 Mkr*) 

I ny räkning balanseras 6 607 Mkr 
 
Årsstämman beslutade att avstämningsdag för erhållande av utdelning på aktier av serie A och 
B ska vara den 12 mars 2021. Det antecknades att utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear 
Sweden AB den 17 mars 2021. 
 
Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen bifogas som Bilaga 6. 

12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter   

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter 
ska vara sex, utan suppleanter. 

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor   

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag (berett av de fyra valbered-
ningsledamöter som inte sitter i bolagets styrelse) att arvode till den bolagsstämmovalda sty-
relsen ska lämnas oförändrat och utgå enligt följande:  
 

• 970 000 kr till styrelsens ordförande; 
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• 485 000 kr till var och en av de övriga styrelseledamöterna, förutom till Jonas Wiström 
(VD), som inte erhåller något styrelsearvode;  

• 150 000 kr till revisionsutskottets ordförande;  
• 100 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet;  
• 50 000 kr till ersättningsutskottets ordförande; samt 
• 50 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.   

 
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till bolagets revisor 
ska utgå enligt godkänd räkning. 
 

14. Val av styrelse och revisor 
 
Beträffande redogörelse för vilka uppdrag de till val föreslagna ledamöterna har i andra företag, 
inkluderande viss ytterligare information, hänvisas till årsredovisningen 2020 och den särskilda 
information om föreslagna styrelseledamöter som funnits tillgänglig på bolagets hemsida.  
 
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Per-Olof Söder-
berg, Eva Karlsson, Ulla Litzén, Karsten Slotte, Jan Söderberg och Jonas Wiström.  
 
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Per-Olof Söder-
berg till styrelsens ordförande. 
 
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av det registrerade 
revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor för perioden från slutet av årsstäm-
man 2021 till slutet av årsstämman 2022. Det antecknades att revisionsfirman har meddelat att 
auktoriserade revisorn Erik Sandström kommer att utses till huvudansvarig revisor.  
 

15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningsha-
vare 

 
Det konstaterades beträffande punkterna 15-19 att styrelsens fullständiga förslag har hållits 
tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida sedan den 8 februari 2021 och 
skickats till de aktieägare som så önskat.  
 
Det antecknades att handlingarna beträffande punkterna 15-19 därmed var framlagda i behörig 
ordning. 
 
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare enligt Bilaga 1. 

 
16. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2021/2025 

 
Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2021/2025 enligt Bilaga 7 fram-
lades. 

 
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för 
beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

 
Det konstaterades att besluten under denna punkt är giltiga endast om de biträds av aktieägare 
som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna, som de vid stämman före-
trädda aktierna. 

 
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 7. Det antecknades att både 
beslutet under punkten a och beslutet under punkten b fattats med erforderlig majoritet.  
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17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och över-
låtelse av bolagets egna aktier 

 
Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av 
bolagets egna aktier enligt Bilaga 1 framlades.  

 
Det konstaterades att besluten under denna punkt är giltiga endast om det biträds av aktieägare 
som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman 
företrädda aktierna. 

 
Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen bifogas i Bilaga 6. 

 
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet fattats 
med erforderlig majoritet.  

 
18. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av 

aktier av serie B i samband med företagsförvärv 
 
Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie 
B i samband med företagsförvärv enligt Bilaga 1 framlades.  

 
Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre 
justeringar av detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolags-
verket. 

 
Det konstaterades att besluten under denna punkt är giltiga endast om det biträds av aktieägare 
som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman 
företrädda aktierna. 

 
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet fattats 
med erforderlig majoritet. 

19. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning 

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning enligt Bilaga 1 framlades. 
 
Det konstaterades att besluten under denna punkt är giltiga endast om det biträds av aktieägare 
som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman 
företrädda aktierna. 

 
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet fattats 
med erforderlig majoritet. 
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20. Stämmans avslutande 
 
Ordföranden förklarade stämman avslutad. 

 
 
 

Vid protokollet  
 

 
Magnus Stephensen    
  
 

Justeras 
 
 

Per-Olof Söderberg  

 

 

Katarina Söderbaum   Erik Brändström 
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Ratos årsstämma 2021 

 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RATOS AB (PUBL) 
Aktieägarna i Ratos AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 mars 
2021. Mot bakgrund av den fortsatta COVID-19-pandemin kommer stämman att 
genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande, vilket innebär att inga aktieägare 
kommer att delta på stämman personligen eller genom ombud. Istället kan 
aktieägare delta i årsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt 
instruktionerna nedan. 

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska: 

a. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 2 mars 2021, och 

b. anmäla sitt deltagande till stämman senast tisdagen den 9 mars 2021. Utövandet av rösträtt i 
enlighet med poströstningsförfarandet kommer att betraktas som en anmälan från aktieägaren 
om att delta i stämman. 

Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste 
tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Då denna registrering ska vara 
införd i aktieboken torsdagen den 4 mars 2021 måste aktieägaren i god tid före denna dag begära 
att förvaltaren genomför sådan registrering. 

A.  Översikt över poströstningsförfarande för årsstämman 2021 

På grund av den fortsatta COVID-19-pandemin och för att säkerställa aktieägares, anställdas och 
andra intressenters hälsa och säkerhet har styrelsen för Ratos AB beslutat om extraordinära 
mötesförfaranden enligt 22 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta 
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Följande kommer därmed att gälla: 

1. Årsstämman kommer att äga rum onsdagen den 10 mars 2021. Inga aktieägare, ombud eller 
andra externa personer kan dock delta personligen. 

2. Aktieägare kommer endast att kunna delta på årsstämman genom att i förväg rösta på 
förslagen på stämman samt skicka frågor till bolaget. Se avsnitt B nedan för mer information. 

3. Dagordningen för stämman beskrivs i avsnitt C, där vissa punkter förklaras ytterligare i 
avsnitt D nedan. 

4. Årsstämman kommer inte att direktsändas via bolagets webbplats. Ett pressmeddelande 
kommer att publiceras efter stämman med information om de väsentliga punkter som är 
godkända av stämman, så snart resultatet av poströstningsförfarandet är klart. De detaljerade 
omröstningsresultaten kommer att framgå av stämmoprotokollet vilket kommer att 
offentliggöras inom två veckor därefter. 

B.  Process för poströstning och frågor 

En aktieägare kan utöva sina rättigheter på årsstämman genom att (A) i förväg rösta på de punkter 
som finns på dagordningen och (B) lämna in frågor till bolaget i samband med stämman. 

Aktieägare som avser att delta i årsstämman (via poströstning eller frågor) måste lämna följande 
information i samband med sin anmälan: 
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• aktieägarens namn, 
• person- eller organisationsnummer, 
• e-postadress, och 
• telefonnummer. 

 
Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och endast användas för 
årsstämman 2021. 

För aktieägare som önskar delta genom befullmäktigat ombud, dvs. där sådant befullmäktigat 
ombud poströstar eller ställer frågor på uppdrag av aktieägaren, finns ett fullmaktsformulär 
tillgängligt på bolagets webbplats. Aktieägare som deltar genom befullmäktigat ombud måste skicka 
in fullmaktsformuläret tillsammans med poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk 
person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. 

B1. Poströstning 

Poströstning kommer att kunna genomföras från och med måndag den 8 februari 2021 till och 
med tisdagen den 9 mars 2021. Aktieägaren kan rösta i förväg på något av följande sätt: 

1. Röstning på webbplatsen: Röstning kan göras elektroniskt med Bank-ID på bolagets webbplats 
www.ratos.com/sv. 

2. Röstning via e-post: Röstning kan göras genom att fylla i det förhandsröstningsformulär som finns 
tillgängligt på bolagets webbplats www.ratos.com/sv och sedan skicka formuläret till följande e-
postadress info@computershare.se, tillsammans med fullmakt och/eller andra 
behörighetshandlingar (se avsnitt B ovan). 

3. Vanlig post: Röstning kan göras genom att skriva ut och fylla i det förhandsröstningsformulär 
som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.ratos.com/sv och sedan skicka formuläret till 
Computershare AB, ”Ratos årsstämma 2021”, Box 5267, 102 46 Stockholm, tillsammans med 
fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar (se avsnitt B ovan). 

En aktieägare kan inte ge några andra instruktioner än att välja ett av de alternativ som anges vid 
varje punkt i poströstningsformuläret. En omröstning (dvs poströstningen i sin helhet) är ogiltig 
om aktieägaren har försett formuläret med specifika instruktioner eller villkor eller om förtryckt 
text ändras eller kompletteras.  

Röstningsformuläret, tillsammans med eventuell bifogad fullmakt och behörighetsdokumentation, 
måste vara Ratos tillhanda senast tisdagen den 9 mars 2021. Röster som mottages senare kommer 
att bortses från. 

För eventuella frågor beträffande poströstningsförfarandet, kontakta Computershare, telefon    
08-518 01 550, vardagar kl. 09:00–16:00. 

B2. Frågor 

Frågor till bolaget i samband med årsstämman kan skickas till Ratos fram till och med söndagen 
den 28 februari 2021. Aktieägare som vill ställa frågor kan göra det på något av följande sätt: 

1. E-post: Frågor kan skickas via e-post till följande e-postadress: info@ratos.com 

2. Vanlig post: Frågor kan skickas till Ratos AB, ”Ratos årsstämma 2021”, Box 1661, 111 51 
Stockholm. 
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Aktieägaren måste ange namn, person- eller organisationsnummer och postadress för att frågan 
ska besvaras. Aktieägaren bör också ange sin e-postadress och telefonnummer. 

Frågor från aktieägarna måste ha kommit Ratos tillhanda senast söndagen den 28 februari 2021 
och kommer att besvaras och publiceras senast fredagen den 5 mars 2021. Frågorna och svaren 
kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, Ratos AB, Drottninggatan 2, 111 51 Stockholm och på 
bolagets webbplats, www.ratos.com/sv, och kommer att skickas till aktieägaren under 
förutsättning att aktieägarens adress är känd av bolaget eller tillhandahålls av aktieägaren 
tillsammans med frågan. 

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att 
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan 
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på 
bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till 
annat koncernföretag.  

C.  Dagordning 

1. Stämmans öppnande. 
2. Val av ordförande vid stämman. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Godkännande av dagordningen. 
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt revisorsyttrande rörande 

riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.  
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt 

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 
9. Beslut om ersättningsrapport, Bilaga A.  
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
11. Beslut dels om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, 

dels angående avstämningsdag för utdelning. 
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor. 
14. Val av styrelse och revisor. 
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.  
16. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2021/2025. 
17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av 

bolagets egna aktier. 
18. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B 

i samband med företagsförvärv. 
19. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning. 
20. Stämmans avslutande. 
 

D.  Ytterligare information beträffande vissa förslag till beslut 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG  

Valberedningens förslag beträffande styrelse m.m. (punkterna 2, 12-14) 
Valberedningen har enhälligt beslutat föreslå årsstämman 2021 att, såvitt avser punkterna 2 och 
12-14 enligt dagordningen, framlägga följande förslag:  
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Punkt 2: Styrelsens ordförande Per-Olof Söderberg väljs till årsstämmans ordförande, eller 
vid dennes förhinder, den som styrelsen föreslår.  
 

Punkt 12: Sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. 
 

Punkt 13: Arvode till styrelsens ledamöter, förutom VD Jonas Wiström, utgår med oförändrat 
485 000 kronor per ledamot och till styrelsens ordförande med oförändrat 970 000 
kronor. För ledamöterna i revisionsutskottet föreslås ett oförändrat arvode på 
150 000 kronor till utskottets ordförande samt oförändrat 100 000 kronor till 
ledamot i utskottet. För ersättningsutskottet föreslås ett oförändrat arvode på 
50 000 kronor till såväl ordföranden som till ledamot. 

Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning. 

Punkt 14: För tiden t.o.m. nästa årsstämma föreslås omval av styrelseledamöterna Per-Olof 
Söderberg, som även föreslås omväljas till ordförande i styrelsen, Eva Karlsson, Ulla 
Litzén, Karsten Slotte, Jan Söderberg och Jonas Wiström (VD).  

                       För tiden t.o.m. nästa årsstämma föreslås omval av revisionsfirman Ernst & Young 
AB. Ernst & Young AB har meddelat att Erik Sandström kommer att utses till 
huvudansvarig revisor. 

STYRELSENS FÖRSLAG 

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3) 
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Computershare AB, 
baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna röster, kontrollerade av justeringspersonerna. 

Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet (punkt 4) 
Styrelsen föreslår att två justeringsmän utses, och att Katarina Söderbaum och Erik Brändström 
väljs, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, annan person som föreslås av Ratos styrelse.  

Styrelsens förslag beträffande utdelning och avstämningsdag (punkt 11)  
Styrelsen föreslår en utdelning för 2020 om 0,95 kronor per aktie av serie A och 0,95 kronor per 
aktie av serie B. Avstämningsdag för utdelningen föreslås bli den 12 mars 2021 och utbetalning från 
Euroclear Sweden AB beräknas ske den 17 mars 2021.  

Sammanlagd utdelning till innehavare av aktier av serie A och serie B enligt ovan uppgår till 
303 miljoner kronor baserat på 319 014 634 utestående aktier den 20 januari 2021. Antalet egna 
innehavda B-aktier per detta datum är 5 126 262 stycken, vilket dock kan förändras fram till 
avstämningsdagen för utdelning.  

Återstående medel efter utdelning på aktier av serie A och serie B, 6 607 miljoner kronor, 
balanseras i ny räkning. 

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
(punkt 15) 
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att anta följande riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare.  

Dessa riktlinjer omfattar styrelseledamöter, VD samt övriga ledande befattningshavare i Ratos 
ledningsgrupp. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i 
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redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna 
omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. 

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet 

Information om bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, framgår 
av bolagets webbplats, se https://www.ratos.se/. 

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga 
intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade 
medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer 
möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. 

I bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. De har beslutats av 
bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. För mer information om dessa program, 
se https://www.ratos.se/. 

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets 
affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. 

Formerna av ersättning m.m. 

Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och får bestå av följande 
komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. 
Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- 
och aktiekursrelaterade ersättningar. 

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period 
om ett år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 100 procent av den fasta årliga 
kontantlönen. Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, 
förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå i 
syfte att behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver 
personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 25 
procent av den fasta årliga kontantlönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut 
om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet. 

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara 
premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för 
premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.  

För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara 
premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för 
premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. 

Andra förmåner får innefatta bl.a. ersättning för tandvård och läkarvård (inklusive medicin), 
sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får för VD utgå i sedvanligt begränsad 
omfattning. 

Upphörande av anställning 

Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under 
uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den 
fasta kontantlönen för sex månader för den verkställande direktören och tolv månader för övriga 
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ledande befattningshavare. Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om 
konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall, uppgå 
till högst 60 procent av månadsinkomsten vid tidpunkten för uppsägningen i den utsträckning som 
den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag och utgå under den tid som åtagandet 
om konkurrensbegränsning gäller, vilket för övrig ledande befattningshavare ska vara högst tolv 
månader efter anställningens upphörande. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får 
uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag. 

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.  

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan 
vara finansiella eller icke-finansiella. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa 
mål. 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 långsiktiga utveckling. Andelen rörlig kontantersättning varierar beroende på 
vilken position den anställde har i bolaget. Den del av den rörliga kontantersättningen som är kopplad 
till utfallet av finansiella kriterier utgör normalt 100 procent för VD och CFO, cirka 90 procent för 
affärsområdeschefer och cirka 75 procent för övriga ledande befattningshavare, även om andelen kan 
vara större eller mindre beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, och ska vara beroende av 
(i) EBITA-tillväxt i Ratos bolagsportfölj, (ii) tillväxt i vinst före skatt (EBT) för Ratoskoncernen och 
(i vissa fall) (iii) EBITA-tillväxt för portföljbolag inom det affärsområde som en viss medlem i ett 
affärsområdesteam arbetar med.  

Den rörliga kontantersättningen betalas som huvudregel ut till 50 procent året efter intjänandeåret 
och till 50 procent året därefter. Dock kan upp till 100 procent av den rörliga kontantersättningen 
betalas ut året efter intjänandeåret, förutsatt att hela den mottagna kontantersättningen 
överstigande 50 procent investeras i instrument i Ratos långsiktiga incitamentsprogram. 

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska 
det bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar för 
bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören, på förslag av 
ersättningsutskottet. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar 
verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen ta sin 
utgångspunkt i den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen. 

Lön och anställningsvillkor för anställda 

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor 
för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens 
komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av 
ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna 
och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande 
befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i 
ersättningsrapporten. 

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna 

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut 
om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag 
till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. 
Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet 
ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av 
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och 
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ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget 
och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar 
inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av 
frågorna. 

Frångående av riktlinjerna 

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns 
särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, 
inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan 
ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket 
innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. 

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2021/2025 (punkt 16) 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av långsiktigt incitamentsprogram 
2021/2025 (”LTI2021”) för VD och övriga nyckelpersoner i Ratos i enlighet med nedan. 

(a) Styrelsens förslag till beslut om LTI2021 (VD:s deltagande i LTI2021 är villkorat av 
stämmans godkännande under punkten (b) nedan) 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av LTI2021 bestående av konvertibler och 
teckningsoptioner (nedan gemensamt ”Instrumenten”). Incitamentssystem för bolagets 
affärsorganisation är av stor strategisk betydelse för Ratos. Styrelsen anser mot denna bakgrund att 
förekomsten av ett effektivt aktierelaterat incitament för bolagets nyckelpersonal är av väsentlig 
betydelse för bolagets utveckling och styrelsen har som målsättning att samtliga nyckelpersoner ska 
erbjudas möjlighet att delta i programmet varje år. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar 
för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare samt öka motivationen hos medarbetarna. 
LTI2021 ökar även intresset för verksamheten och resultatutvecklingen samt skapar en 
samstämmighet mellan deltagares och aktieägares intressen. Styrelsen anser därför att införandet 
av LTI2021 enligt nedan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare. 

Emission av konvertibler och teckningsoptioner  

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar: 

a. att bolaget ska uppta ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 126 000 000 kronor 
eller sådant lägre belopp som följer enligt nedan, genom en riktad emission av konvertibler. 
Lånet ska representeras av högst 1 800 000 konvertibler, var och en med ett nominellt 
belopp som motsvarar Konverteringskursen (såsom definieras nedan). Ökningen av 
bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av konvertiblerna uppgå till högst 5 670 000 
kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt Bilaga 2A). 

b. om en riktad emission av högst 900 000 teckningsoptioner. Ökningen av bolagets 
aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 2 835 000 
kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt Bilaga 2B). 

Dock kan sammanlagt högst 1 800 000 Instrument emitteras. Ökningen av bolagets aktiekapital kan 
därmed vid fullt utnyttjande av Instrumenten uppgå till högst 5 670 000 kronor (förutsatt nuvarande 
kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt Bilaga 2A och 2B). 

Rätt att teckna Instrumenten tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, VD med 
högst 300 000 Instrument (exklusive övertilldelning enligt nedan), medlemmar av Ratos 
ledningsgrupp med högst 250 000 Instrument (exklusive övertilldelning enligt nedan) och övriga 
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nyckelpersoner som för närvarande är verksamma i Ratos eller som kan komma att anställas, med 
högst 100 000 Instrument per person (exklusive övertilldelning enligt nedan). Styrelseledamöter i 
Ratos som inte är anställda av Ratos omfattas inte av erbjudandet. Totalt avses högst 15 personer 
omfattas av erbjudandet. 

En förutsättning för tilldelning av teckningsoptionerna är att medarbetaren har ingått avtal angående 
återköp m.m. med bolaget enligt vilket bl.a. bolaget eller av bolaget anvisad köpare har en rätt att 
återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör. Vidare förutsätter tilldelning av 
Instrumenten dels att teckning lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske 
med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. 

Deltagare äger fritt bestämma hur stor andel utav erbjudna Instrument som ska utgöras av 
konvertibler. För andelen teckningsoptioner gäller att den kan utgöra högst 50 procent av de 
erbjudna Instrumenten. Teckning av konvertibler och teckningsoptioner ska ske i jämna tusental.  

För det fall deltagare inte tecknar samtliga Instrument som de erbjudits att teckna, äger övriga 
deltagare rätt att teckna sig för sådana Instrument till ett antal motsvarande högst 50 procent av sin 
ursprungliga tilldelning, där andelen teckningsoptioner dock endast kan utgöras av högst 25 procent 
av deltagarens ursprungliga tilldelning. För det fall emissionen övertecknas kommer fördelning av 
Instrument ske pro rata i förhållande till deltagarens initiala tilldelning. Överteckning av konvertibler 
och teckningsoptioner ska ske i jämna hundratal.  

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom 
medarbetare ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den 
period som det föreslagna programmet omfattar, samt att bolaget ska kunna behålla och rekrytera 
kompetent och engagerad personal. 

Teckning av Instrumenten ska ske under perioden från och med den 20 mars 2021 till och med den 
26 mars 2021 på separat teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden för 
Instrumenten samt tiden för betalning för konvertiblerna. 

Teckningskursen för varje konvertibel ska motsvara dess nominella belopp. Tecknade konvertibler 
ska betalas kontant senast den 1 april 2021. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt., vilket 
medför kostnader för bolaget (se nedan). Då teckningsoptionerna erbjuds kostnadsfritt till 
medarbetarna kommer de därmed erhålla en förmån motsvarande marknadsvärdet på 
teckningsoptionerna vid tilldelning beräknat enligt Black & Scholes. För att stimulera deltagande i 
programmet avser Ratos att subventionera en del av kostnaden, innebärande att nettokostnaden 
för deltagare uppgår till cirka 25 procent av förmånsvärdet, från och med den första förvärvade 
teckningsoptionen. Subventionen erhålls i samband med tilldelningen. Rätten till subvention omfattar 
inte de Instrument som tecknas utöver den initiala tilldelningen.  

Varje konvertibel berättigar vid konvertering till en ny aktie i bolaget av serie B och varje 
teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget av serie B. Konvertering av 
konvertibler till aktier av serie B kan ske under perioden från och med den 30 april 2024 till och 
med den 31 maj 2025. Nyteckning av aktier av serie B med stöd av teckningsoptionerna kan ske 
under perioden från och med den 30 april 2024 till och med den 29 november 2024. Sådan rätt 
infaller dock endast under en period om 10 bankdagar från och med första bankdagen närmast efter 
offentliggörande av delårsrapport/bokslutskommuniké samt under perioden från och med den 1 maj 
2025 till och med den 31 maj 2025 avseende konvertiblerna och från och med den 1 november 
2024 till och med den 29 november 2024 avseende teckningsoptionerna.  

Konverteringskursen per aktie vid konvertering av konvertibler ska motsvara en procentuell andel 
(”Procentsatsen”) av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella 
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kurslista för aktier av serie B under perioden från och med den 10 mars 2021 till och med den 19 
mars 2021 (”Konverteringskursen”) dock ej lägre än det aktuella kvotvärdet på aktie av serie B eller 
högre än 70 kronor. Procentsatsen ska fastställas enligt den beräkningsmetodik som framgår av 
Bilaga 1 som finns tillgänglig på bolagets hemsida.  

Baserat på en kurs för Ratos aktie av serie B om 37,26 kronor, samt på övriga marknadsförhållanden 
som rådde per den 20 januari 2021 skulle Procentsatsen ha varit 99,85 procent och 
konverteringskursen 37,50 kronor. Om totalavkastningen (det vill säga aktiekursutvecklingen med 
återinvesterade utdelningar) för Ratos aktier av Serie B uppgår till minst 10 procent fram till 
tidpunkten för utnyttjandet, ska teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoption 
motsvara 100 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella 
kurslista för aktier av serie B under perioden från och med den 10 mars 2021 till och med den 19 
mars 2021, dock ej lägre än det aktuella kvotvärdet på aktie av serie B. Om totalavkastningen (det 
vill säga aktiekursutvecklingen med återinvesterade utdelningar) för Ratos aktier av Serie B uppgår 
till mindre än 10 procent fram till tidpunkten för utnyttjandet, ska emellertid teckningskursen per 
aktie vid utnyttjande av teckningsoption motsvara 125 procent av den volymvägda 
genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktier av serie B under perioden 
från och med den 10 mars 2021 till och med den 19 mars 2021, dock ej lägre än det aktuella 
kvotvärdet på aktie av serie B. Startpunkten för beräkningen av totalavkastningen ska motsvara den 
volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktier av serie B 
under perioden från och med den 10 mars 2021 till och med den 19 mars 2021 (motsvarande 8 
handelsdagar), dock ej lägre än det aktuella kvotvärdet på aktie av serie B. Slutpunkten för 
beräkningen av aktiekursutvecklingen ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen enligt 
Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktier av serie B under en period om 8 handelsdagar 
omedelbart före utnyttjandet av teckningsoptionen. Procentsatsen, Konverteringskursen och 
teckningskursen ska fastställas av styrelsen snarast efter utgången av angiven mätperiod. 

Eventuell överkurs vid konvertering till en ny aktie i bolaget av serie B eller vid nyteckning av en 
aktie i bolaget av serie B ska avsättas till bolagets fria överkursfond. 

Konvertiblerna förfaller till betalning den 30 juni 2025 i den mån konvertering dessförinnan inte ägt 
rum. Konvertiblerna ska löpa med en årlig ränta som fastställs första gången per den 30 mars 2021 
avseende tiden från den 1 april 2021 till och med den 30 september 2021. Räntan uppgår till STIBOR 
(3 eller 6 månader) plus 1,9 procentenheter, där utgångsvärdet av STIBOR aldrig kan understiga 
noll procent. Räntan förfaller till betalning den 30 mars varje år, första gången den 30 mars 2022, 
samt på lånets förfallodag.  

Grunden för teckningskursen och Konverteringskursen för konvertiblerna är ett marknadsmässigt 
pris som fastställs enligt ovan. Metoden för fastställandet av teckningskursen och 
Konverteringskursen för konvertiblerna är baserad på en av styrelsen begärd värdering från en av 
de större revisionsbyråerna (”Värderingsinstitutet”). Värderingsinstitutet ska vid sin värdering 
tillämpa sådana metoder som bedömts allmänt vedertagna bland marknadens professionella aktörer 
vid värdering av jämförbara värdepapper. Teckningskursen och Konverteringskursen för 
konvertiblerna kommer att fastställas innan teckningstiden börjar löpa. Beräkningen av värdet på 
teckningsoptionerna vid tilldelning ska baseras på marknadsmässigt pris i enlighet med en av 
styrelsen begärd värdering från Värderingsinstitutet. Värderingsinstitutet kommer att vid sin 
värdering tillämpa sådana metoder som bedömts allmänt vedertagna bland marknadens 
professionella aktörer vid värdering av jämförbara värdepapper. Värdet på teckningsoptionerna vid 
tilldelning kommer att fastställas innan teckningstiden börjar löpa. 

De nya aktier som kan tillkomma på grund av konvertering eller kan komma att utges vid nyteckning 
omfattas inte av några förbehåll. 
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Övriga villkor för Instrumenten framgår av de fullständiga villkoren, Bilaga 2A och 2B, som finns 
tillgängliga på bolagets hemsida. Villkoren för Instrumenten innehåller sedvanliga omräkningsregler 
för teckningskursen respektive Konverteringskursen vid förekomsten av vissa bolagshändelser (till 
exempel utdelning, fondemission och företrädesemission). 

Teckningsoptioner som innehas av bolaget eller helägt dotterbolag efter det att de återköps från 
deltagare, får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget med samtycke av styrelsen 
för dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering. 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för 
beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

Närmare information om LTI2021 

Utspädning 

Under LTI2021 kan högst 1 800 000 Instrument emitteras och tilldelas. Vid full 
nyteckning/konvertering kan högst 1 800 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om 
cirka 0,56 procent av antalet och cirka 0,17 procent av röstetalet beräknat på antalet utestående 
aktier (d.v.s. totalt antal emitterade aktier minskat med bolagets innehav av egna aktier) (dock med 
förbehåll för eventuell omräkning enligt Bilaga 2A och 2B). Vid fullt utnyttjande av nu föreslagna 
Instrument jämte befintliga optioner och konvertibler utgör antalet aktier 1,85 procent av antalet 
och 0,55 procent av röstetalet beräknat på antalet utestående aktier.  

Beredning av ärendet 

Förslaget till LTI2021 har beretts av ersättningsutskottet i samråd med externa experter samt 
styrelsen. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till årsstämman. Verkställande 
direktören har inte deltagit vid beredningen av förslaget. 

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram  

Ratos pågående aktierelaterade incitamentsprogram beskrivs i bolagets årsredovisning för 2020 i 
not 7.  

Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m. 

LTI2021 kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och 
administration avseende Instrumenten och programmet som helhet. 

Baserat på en kurs för Ratos aktie av serie B om 37,56 kronor, samt på övriga marknadsförhållanden 
som rådde per den 20 januari 2021, har värdet per teckningsoption uppskattats till 8,21 kronor, 
vilket ger ett värde för samtliga teckningsoptioner som högst kan emitteras om cirka 7,4 miljoner 
kronor.  

LTI2021, beräknad på basis av ovan nämnda uppskattade teckningsoptionsvärde, föranleder en 
kostnad för bolaget om högst cirka 14,6 miljoner kronor, varav 7,4 miljoner kronor avser 
förmånsvärdet på teckningsoptionerna vid tilldelning, 3,7 miljoner kronor avser den kontanta 
subventionen till deltagarna och 3,5 miljoner kronor avser sociala avgifter. De föreslagna 
konvertiblerna bedöms inte medföra några framtida kostnader i form av sociala avgifter för bolaget. 
Utspädningseffekten av Instrumenten kan komma att påverka nyckeltal per aktie i enlighet med 
redovisningsstandarden IAS 33 men i mycket begränsad omfattning. 
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Finansiering 

En svensk affärsbank kommer att erbjuda finansiering för de anställda som anmält deltagande i 
konvertibelprogrammet. Sådan finansiering kommer att ske till marknadsmässiga villkor. 

Instruktion till styrelsen 

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa beslutet enligt ovan. 

Majoritetskrav 

Beslut under denna punkt (a) och punkten (b) nedan är giltigt endast om det biträds av aktieägare 
representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda 
aktierna.  

(b) Godkännande av att VD omfattas av LTI2021 

Då bolagets VD, Jonas Wiström, även är styrelseledamot i bolaget föreslår styrelsen att årsstämman 
i en separat beslutspunkt godkänner att bolagets VD omfattas av programmet. 

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och 
överlåtelse av bolagets egna aktier (punkt 17)  

Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier 
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna 
aktier i enlighet med följande villkor: 

- Förvärv får ske av aktier av serie A och aktier av serie B. 
- Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid 

registrerade kursintervallet. 
- Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. 
- Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 

sju (7) procent av totalt antal utgivna aktier i bolaget. 
- Förvärv får ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med Europaparlamentets och 

rådets förordning 596/2014/EU och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052. 

Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier 
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna 
aktier i enlighet med följande villkor: 

- Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar. 
- Överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. 
- Överlåtelse av aktier får ske genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie som ligger 

inom det vid var tid registrerade kursintervallet. 
- Överlåtelse av aktier får även ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt.  
- Ersättning för överlåtna aktier skall erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran 

mot bolaget eller eljest med villkor. 
 
Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av aktier och grunden för 
säljkursen är att bästa möjliga villkor för bolaget skall kunna uppnås.  
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Syftet med förvärv och överlåtelse av egna aktier är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt 
arbete att skapa värde för bolagets aktieägare samt för att möjliggöra överlåtelse av egna aktier som 
likvid eller för finansiering av förvärv eller till potentiella investerare i bolaget eller för att möjliggöra 
s.k. cashless exercise av köpoptioner utställda inom ramen för Ratos incitamentsprogram. Det 
antecknas att syftet med bemyndigandet inte medger att bolaget handlar med egna aktier i 
kortsiktigt vinstsyfte. 

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 
av serie B i samband med företagsförvärv (punkt 18) 
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga 
styrelsen att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan 
avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta 
beslut om nyemission av aktier av serie B i bolaget. Bemyndigandet ska omfatta högst 35 miljoner 
aktier av serie B. Det erhållna nyemissionsbeloppet får, vid varje enskilt avtal om företagsförvärv, 
högst motsvara Ratos kapitalinsats vid förvärvet.  

Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att bolaget ska kunna emittera aktier som likvid i 
samband med avtal om företagsförvärv, alternativt att anskaffa kapital till sådana förvärv. 
Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. 

Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre 
justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid 
Bolagsverket. 

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 19) 
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen i enlighet med följande: 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Artikel 1: Firma 

Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman 
Ratos AB. 

Artikel 1: Företagsnamn 

Bolagets företagsnamn är Ratos AB. 
Bolaget är publikt (publ). 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Artikel 8: Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett 
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) 
om kontoföring av finansiella instrument. 

Artikel 8: Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett 
avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av 
finansiella instrument. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
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Artikel 9: Styrelse 

Utöver de ledamöter, som enligt lag skall 
utses av annan än bolagsstämman, skall 
styrelsen bestå av lägst fyra och högst nio 
ledamöter, med högst tre suppleanter. Dessa 
ledamöter och suppleanter skall väljas årligen 
av årsstämman för tiden intill slutet av nästa 
årsstämma. 
Som styrelsens beslut gäller, därest styrelsen 
ej är fulltalig, endast sådana beslut varom mer 
än hälften av de valda styrelseledamöterna är 
ense. 

Artikel 9: Styrelse 

Utöver de ledamöter, som enligt lag skall 
utses av annan än bolagsstämman, skall 
styrelsen bestå av lägst fyra och högst nio 
ledamöter. Ledamöterna skall väljas årligen 
av årsstämman för tiden intill slutet av 
nästa årsstämma. 
Som styrelsens beslut gäller, därest 
styrelsen ej är fulltalig, endast sådana 
beslut varom mer än hälften av de valda 
styrelseledamöterna är ense. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Artikel 12, p. 12: Årsstämma 

Annat ärende, som ankommer på 
bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 

Artikel 12, p. 12: Årsstämma 

Annat ärende, som ankommer på 
bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 
(2005:551) eller bolagsordningen. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Artikel 13: Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom 
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och 
genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets 
webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i 
Svenska Dagbladet. 

För att få deltaga i bolagsstämman skall 
aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller 
annan framställning av aktieboken avseende 
förhållandena fem vardagar före stämman dels 
göra en anmälan till bolaget senast den dag 
som anges i kallelsen till stämman. Denna dag 
får inte vara söndag, annan allmän helgdag, 
lördag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte 
vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare 
får medföras vid bolagsstämman endast om 
aktieägaren anmäler detta till bolaget på sätt 
som anges i föregående stycke. 

Artikel 13: Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom 
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och 
genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets 
webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i 
Svenska Dagbladet. 

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare 
anmäla sig hos bolaget senast den dag som 
anges i kallelsen till stämman varvid antalet 
biträden ska uppges. Denna dag får inte vara 
söndag, annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och 
inte infalla tidigare än femte vardagen före 
stämman. 

Ny punkt införs Föreslagen lydelse 
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 Artikel 17: Fullmaktsinsamling samt 
poströstning 

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det 
förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra 
stycket aktiebolagslagen (2005:551). 

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta 
att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt 
per post före bolagsstämman. 

 

 

 

 

 

 

Ny punkt införs Föreslagen lydelse 

 Artikel 18: Utomståendes närvaro vid 
bolagsstämma 

Styrelsen får besluta att den som inte är 
aktieägare i bolaget ska, på de villkor som 
styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller 
på annat sätt följa förhandlingarna vid en 
bolagsstämma. 

 
Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

Aktier och röster  
Vid dagen för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 324 140 896 aktier i bolaget, varav 
84 637 060 är A-aktier med en röst vardera och 239 503 836 är B-aktier med en tiondels röst 
vardera, motsvarande sammanlagt 108 587 443,6 röster. Bolaget innehar per samma dag 5 126 262 
egna B-aktier, totalt motsvarande 512 626,2 röster, som inte kan företrädas vid stämman. 

Handlingar 
Årsredovisning, revisionsberättelse, ersättningsrapport samt övriga handlingar inför årsstämman 
finns tillgängliga hos bolaget på adress Drottninggatan 2 i Stockholm, och på bolagets webbplats 
www.ratos.com senast den 17 februari 2021. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare 
som särskilt begär det. 
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Behandling av personuppgifter 
För information om hur dina personuppgifter behandlas se 
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

 

Stockholm i februari 2021 
Ratos AB (publ) 

Styrelsen 
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ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 
enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor 
A. Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar årsstämman och formulären åt Ratos AB 
(publ)) tillhanda senast 9 mars 2021. 
Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed genom poströstning (förhandsröstning) sin rösträtt för 
aktieägarens samtliga aktier i Ratos AB (publ), org.nr 556008-3585, vid årsstämman den 10 mars 2021. Rösträtten 
utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ på nästa sida. 
Information om dig och hur de företrädda aktierna ägs. 
Ditt namn och din e-post (även om du företräder ett företag eller annan person fyller du i ditt namn och din e-post) 
 
Förnamn, efternamn Personnummer 

        

E-post Telefonnummer 

        

Underskrift Ort, datum 

        

 
 
B. Äger du aktierna själv eller ägs de av en juridisk person eller en privatperson som du företräder? 

 Jag äger aktierna själv (fortsätt till D.) 

 Jag företräder en privatperson eller en juridisk person (fyll i uppgifter under C.) 
 

C. Om du företräder en privatperson eller juridisk person 
Skriv aktieägarens namn och personnummer eller företagets namn och organisationsnummer. 
Aktieägarens eller företagets namn Personnummer eller organisationsnummer 

        

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad 
är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att 
jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med 
aktieägarens beslut. 
Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder 
och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.  
Eftersom du inte äger aktierna personligen utan företräder en annan privatperson eller ett företag 
behöver du ladda upp en fullmakt eller ett registreringsbevis som visar att du har rätt att företräda 
personen eller företaget. 

 
D. Ytterligare information om poströstning 

En aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera 
aktierna i eget namn för att få rösta. 

- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Computershare AB, Box 
5267, 102 46 Stockholm eller via e-post till info@computershare.se 

- Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett 
formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas.  

- Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan 
avseende.  

- Sista datum för röstning enligt ovan är den tidpunkt då poströstningen 
senast kan återkallas. För att återkalla poströst, kontakta Computershare 
AB via post till Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm, via e-
post till info@computershare.se eller på telefon: +46 (0)771 24 64 00.  

 

Vem ska underteckna? 

1. Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det 
aktieägaren själv som ska underteckna formuläret. 

2. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det 
ombudet som ska underteckna formuläret.  

3. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det 
ställföreträdaren som ska underteckna formuläret.  

 
Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. 
Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan 
behörighetshandling biläggas formuläret. 
 
 
För information om hur dina personuppgifter behandlas, 
se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-
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Förslag till dagordning vid årsstämma i Ratos AB (publ) den 10 mars 2021 

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag vilka 
framgår av kallelsen till årsstämman.  

 
  Ja Nej Avstår 

2. Val av ordförande vid stämman.    

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.    

4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera 
protokollet. 

   

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.    

6. Godkännande av dagordningen.    

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och 
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen. 

   

9. Beslut om ersättningsrapport, Bilaga A.     

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och 
verkställande direktören. 

   

i. Per-Olof Söderberg (Ordförande)    

ii. Eva Karlsson (Ledamot)    

iii. Ulla Litzén (Ledamot)    

iv. Karsten Slotte (Ledamot)    

v. Jan Söderberg (Ledamot)    

vi. Jonas Wiström (Ledamot och Verkställande Direktör)    

11. Beslut dels om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt 
den fastställda balansräkningen, dels angående 
avstämningsdag för utdelning. 

   

12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter. 

   

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.    

14. Val av styrelse och revisor    

i. Per-Olof Söderberg (Ordförande)    

ii. Eva Karlsson (Ledamot)    

iii. Ulla Litzén (Ledamot)    

iv. Karsten Slotte (Ledamot)    

v. Jan Söderberg (Ledamot)    

Transaktion 09222115557443334347 Signerat PS, EB, KS, MS



vi. Jonas Wiström (Ledamot)    

vii. Ernst & Young AB (Revisor)    
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till 

ledande befattningshavare. 
   

16. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 
2021/2025. 

   

17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om 
förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. 

   

18. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta 
om nyemission av aktier av serie B i samband med 
företagsförvärv. 

   

19. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning.    
 
 
Aktieägaren vill att beslut i följande ärenden på den föreslagna dagordningen ska anstå till en fortsatt  
bolagsstämma (använd siffror): 
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Ja (antal)

Yes (amount)

Ja (%)

Yes (%)

Nej (antal)

No (amount)

Nej (%)

No (%)

Avstår (antal)

Abstain(amount)

Ja (antal)

Yes (amount)

Ja (%)

Yes (%)

Nej (antal)

No (amount)

Nej (%)

No (%)

2 83 707 339,7 100,000% 10,5 0,000% 280 870,6 151 870 979
98,18%

15
0,00%

154 398 829 48,399%

3 83 707 339,7 100,000% 10,5 0,000% 280 870,6 151 870 979
98,18%

15
0,00%

154 398 829 48,399%

4 83 707 339,7 100,000% 10,5 0,000% 280 870,6 151 870 979
98,18%

15
0,00%

154 398 829 48,399%

5 83 780 139,7 100,000% 10,5 0,000% 208 070,6 152 598 979
98,65%

15
0,00%

154 471 629 48,421%

6 83 780 150,2 100,000% 0,0 0,000% 208 070,6 152 598 994
98,65%

0
0,00%

154 471 629 48,421%

8 83 907 903,3 100,000% 10,5 0,000% 80 307,0 153 876 615
99,48%

15
0,00%

154 599 393 48,462%

9 83 769 617,5 99,740% 218 603,3 0,260% 0,0 152 493 757
98,59%

2 185 943
1,41%

154 679 700 48,487%

10.i 67 154 648,5 99,980% 13 336,5 0,020% 16 820 235,8 136 773 631
88,42%

133 275
0,09%

137 859 464 43,214%

10.ii 83 887 100,9 99,984% 13 336,5 0,016% 87 783,4 153 668 591
99,35%

133 275
0,09%

154 591 917 48,459%

10.iii 83 887 100,9 99,984% 13 336,5 0,016% 87 783,4 153 668 591
99,35%

133 275
0,09%

154 591 917 48,459%

10.iv 83 887 100,9 99,984% 13 336,5 0,016% 87 783,4 153 668 591
99,35%

133 275
0,09%

154 591 917 48,459%

10.v 83 887 100,9 99,984% 13 336,5 0,016% 87 783,4 153 668 591
99,35%

133 275
0,09%

154 591 917 48,459%

10.vi 68 941 804,9 99,981% 13 336,5 0,019% 15 033 079,4 134 877 595
87,20%

133 275
0,09%

139 646 621 43,774%

11 83 988 220,8 100,000% 0,0 0,000% 0,0 154 679 700
100,00%

0
0,00%

154 679 700 48,487%

12 83 972 468,2 99,981% 15 752,6 0,019% 0,0 154 522 264
99,90%

157 436
0,10%

154 679 700 48,487%

13 83 988 210,3 100,000% 10,5 0,000% 0,0 154 679 685
100,00%

15
0,00%

154 679 700 48,487%

14.i 83 277 548,9 99,154% 710 671,9 0,846% 0,0 147 573 071
95,41%

7 106 629
4,59%

154 679 700 48,487%

14.ii 83 965 629,5 99,973% 22 591,3 0,027% 0,0 154 453 877
99,85%

225 823
0,15%

154 679 700 48,487%

14.iii 83 771 993,6 99,743% 216 227,2 0,257% 0,0 152 517 518
98,60%

2 162 182
1,40%

154 679 700 48,487%

14.iv 83 951 209,4 99,956% 37 011,4 0,044% 0,0 154 309 676
99,76%

370 024
0,24%

154 679 700 48,487%

14.v 83 144 586,1 98,996% 843 634,7 1,004% 0,0 146 243 443
94,55%

8 436 257
5,45%

154 679 700 48,487%

14.vi 83 921 201,9 99,920% 67 018,9 0,080% 0,0 154 009 601
99,57%

670 099
0,43%

154 679 700 48,487%

14.vii 83 965 629,5 99,973% 22 591,3 0,027% 0,0 154 453 877
99,85%

225 823
0,15%

154 679 700 48,487%

15 83 779 143,5 99,756% 205 277,3 0,244% 3 800,0 152 589 017
98,65%

2 052 683
1,33%

154 675 900 48,486%

16 83 763 513,5 99,732% 224 707,3 0,268% 0,0 152 432 717
98,55%

2 246 983
1,45%

154 679 700 48,487%

17 81 320 106,3 99,995% 3 810,5 0,005% 2 664 304,0 151 938 645
98,23%

38 015
0,02%

152 015 396 47,652%

18 81 290 401,2 99,956% 35 819,6 0,044% 2 662 000,0 151 641 594
98,04%

358 106
0,23%

152 017 700 47,652%

19 83 965 629,5 99,973% 22 591,3 0,027% 0,0 154 453 877
99,85%

225 823
0,15%

154 679 700 48,487%

Dagordnings-

punkt

Agenda item 

Röster / Votes Aktier / Shares

(% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna)

(% below refers to part of cast votes at the meeting)

(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna)

(% below refers to part of represented shares at the meeting) Aktier för vilka röster har avgetts 

(antal) ("Avgivna")

Shares where votes have been cast 

(amount) ("Cast")

Andel av det totala antalet aktier i 

bolaget som de Avgivna 

representerar (%)

(Part of the total amount of shares in 

the company the Given shares 

represent (%)
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Ersättningsrapport 2020 
 

Introduktion 
 

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Ratos AB, 
antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information om 
ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och 
aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen 
och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om 
incitamentsprogram. 
 
Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 7 (Anställda, 
personalkostnader och ledande befattningshavares och styrelsens ersättningar) på sidorna 77-81 i 
årsredovisningen för 2020. Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i 
bolagsstyrningsrapporten på sidorna 45-51 i årsredovisningen för 2020. 

 
Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och 
redovisas i not 7 på sidan 79 i årsredovisningen för 2020. 

 
Utveckling under 2020 

 

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 
6-8 i årsredovisningen 2020. 

 
Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser 

 

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet 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 ska ersättningen till ledande 
befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig 
kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontantersättningen ska vara 
kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan 
utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. 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 långsiktiga 
utveckling. 
Riktlinjerna finns på sidorna 42-43 i årsredovisningen för 2020. Bolaget har under 2020 följt de 
tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Bolagets styrelse har, efter 
beredning av ersättningsutskottet, beslutat om att justera utbetalningstidpunkten för den rörliga 
kontantersättningen 2020, innebärande att upp till 100 procent av den rörliga kontantersättningen 
2020 kan betalas ut till deltagare redan år 2021, förutsatt att hela den delen av den mottagna rörliga 
kontantersättningen som överstiger 50 procent investeras av deltagaren i instrument i Ratos 
långsiktiga incitamentsprogram 2021. Styrelsen anser att stimulerandet av deltagandet i Ratos 
långsiktiga incitamentsprogram, i ljuset av den rådande Coronapandemin, genom förändringen av 
utbetalningstidpunkten utgör sådana särskilda skäl som krävs för att fatta beslutet samt att avsteget 
är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen (dvs. behålla bolagets nyckelanställda). I 
övrigt har inga avsteg från riktlinjerna gjorts. Inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som 
enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets 
efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.ratos.com/bolagsstyrning. Ingen ersättning har 
krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagets årsstämmor 
beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. 
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Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2020 (kSEK) 

 

 
 

Aktiebaserad ersättning 
Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentprogram 
Konvertibel- och teckningsoptionsprogram 
Årsstämmorna 2018, 2019 och 2020 beslutade om att införa tre långsiktiga incitamentsprogram för 
verkställande direktören och övriga nyckelpersoner i Ratos (LTI2018, LTI2019 och LTI2020) 
bestående av konvertibler och teckningsoptioner (nedan gemensamt ”Instrumenten”), där deltagare 
i programmet fritt fick bestämma hur stor andel utav erbjudna Instrument som ska utgöras av 
konvertibler och/eller teckningsoptioner.  
Ovan nämnda konvertibelprogram löper under högst cirka 4 år och kan tidigast utnyttjas efter cirka 
3 år, förutsatt att prestationsvillkoret för programmet, Ratos aktiekursutveckling, är uppfyllt.  
Ovan nämnda teckningsoptionsprogram löper under högst 5 år och kan tidigast utnyttjas efter cirka 
3,5 år, förutsatt att prestationsvillkoret för programmet, totalavkastningen på Ratos B-aktie, är 
uppfyllt. 
Deltagarna har erhållit teckningsoptionerna vederlagsfritt, varför de erhållit en förmån motsvarande 
marknadsvärdet på teckningsoptionerna vid tilldelning beräknat enligt Black & Scholes. En 
förutsättning för tilldelning av teckningsoptionerna är att deltagaren ingått avtal angående återköp 
m.m. med bolaget enligt vilket bl.a. bolaget eller av bolaget anvisad köpare har en rätt att återköpa 
teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör. 
Ratos har emitterat och tilldelat totalt 3 406 839 Instrument till deltagarna som fortsatt är utestående, 
fördelat på 2 403 328 konvertibler och 1 003 511 teckningsoptioner. VD har tilldelats totalt 200 000 
teckningsoptioner samt 400 000 konvertibler. Ratos konvertibla förlagslån uppgår totalt till nominellt 
drygt 54 miljoner kronor per den 31 december 2020. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt 
utnyttjande av Instrumenten uppgå till högst 10 731 542,85 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde 
och att ingen omräkning skett enligt villkoren), vilket per den 31 december 2020 motsvarar en 
utspädning om totalt cirka 1,07 procent av aktierna i Ratos, beräknat på antalet utestående aktier. 
 
Köpoptionsprogram 
Årsstämmorna 2016 och 2017 beslutade om att införa två köpoptionsprogram för verkställande 
direktören och övriga nyckelpersoner i Ratos (KO2016 och KO 2017). 
Köpoptionsprogrammen löper under högst cirka 5 år och kan tidigast utnyttjas efter cirka 3,5 år, 
förutsatt att prestationsvillkoret för programmet, totalavkastningen på Ratos B-aktie, är uppfyllt.  
Deltagarna har erlagt marknadsmässig premie för köpoptionerna i programmen. Förvärv av 
köpoptioner subventioneras genom att köparen erhåller kontant extra ersättning motsvarande högst 
50 procent av optionspremien efter avdrag för 55 procent schablonskatt, varvid ersättningen fördelas 
till lika delar över 5 år och förutsätter i normalfallet att personen är fortsatt verksam i 
Ratoskoncernen och fortfarande innehar från Ratos förvärvade optioner eller aktier förvärvade 
genom optionerna.  
 
 
 

3 4 5 6

Befattningshavarens namn 

(position) Grundlön1)

Övriga 

förmåner2) Ettårig 3) Flerårig

Extraordinära 

poster

Pensions-

kostnad

Total-

ersättning

Andelen fast resp. 

rörlig ersättning, %4)

Jonas Wiström (VD) 7 994         112                7 920    - - 2 376              18 402      57/43

1) Inklusive semesterersättning om 74 KSEK
2) Består huvudsaklingen av bilförmån om 101 KSEK, resterande del avser hälsoförmån.

4) Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning

Fast ersättning Rörlig ersättning

1 2

3) Rörlig ersättning avser bonus härnförlig till 2020. Utbetalning sker med 50% under 2021 och 50% under 2022. Dock kan upp till 100 procent av den rörliga kontantersättningen 2020 betalas ut till VD 

redan år 2021, förutsatt att hela den delen av den mottagna rörliga kontantersättningen som överstiger 50 procent investeras av VD i instrument i Ratos långsiktiga incitamentsprogram 2021 (för mer 

information, se avsnitt ”Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser”).
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Ratos har tilldelat totalt 695 500 köpoptioner som fortsatt är utestående. VD har inte tilldelats några 
köpoptioner. Köpoptionerna är utställda på återköpta aktier. Ökningen av bolagets aktiekapital, i 
form av att andelen utestående aktier ökar, kan vid fullt utnyttjande av Instrumenten uppgå till högst 
2 190 825 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt villkoren), 
vilket per den 31 december 2020 motsvarar en utspädning om totalt cirka 0,22 procent av aktierna i 
Ratos vid tidpunkten för emissionen av Instrumenten, beräknat på antalet utestående aktier.  
Det noterades att köpoptionsprogrammet som beslutades av årsstämman 2015 för verkställande 
direktören och övriga nyckelpersoner i Ratos (KO 2015) löpte ut under året utan att 
prestationsvillkoret för programmet, totalavkastningen på Ratos B-aktie, var uppfyllt. De huvudsakliga 
villkoren i KO 2015 korresponderar i huvudsak med villkoren i KO 2016 och KO2017.  
 
Syntetiska optioner 
Årsstämman från 2010 till och med 2017 har beslutat om kontantavräknade optionsprogram 
relaterade till Ratos investeringar i portföljbolagen som fortsatt är utestående. Programmen 
genomfördes genom utgivande av syntetiska optioner som överläts till marknadspris. Programmen 
ger nyckelpersoner inom Ratos möjligheter att ta del av portföljbolagens värdetillväxt. Det är först 
när Ratos genomsnittliga årliga avkastning överstiger en viss procentsats (som varierar mellan 8-15 
procent) som optionerna har ett värde. Optionsköpen subventioneras genom att optionsköparen 
erhåller kontant extra ersättning motsvarande högst 50 procent av optionspremien, varvid 
ersättningen fördelas till lika delar på fyra år och förutsätter i normalfallet att vederbörande fortsatt 
är verksam i Ratos-koncernen och fortfarande innehar från Ratos förvärvade optioner. VD har inte 
tilldelats några syntetiska optioner. 
Det noterades att det kontantavräknade optionsprogrammet relaterat till Ratos investering i HL 
Display löpte ut den 31 oktober 2020, vilket medförde att innehavarna ägde rätt att lösa in sina 
optioner. Inlösen av optionerna resulterade inte i någon utbetalning från Ratos till optionsinnehavarna. 

 

Tabell 2 – Teckningsoptionsprogram - Verkställande direktören 
 
 
 

Huvudsakliga villkor för 
teckningsoptionsprogrammen 

 
 

Ingående 

Information för det rapporterade räkenskapsåret* 

balans Under året Utgående balans 
 
 

Befattnings- 
havarens namn 

 

1 
Programmets 

namn 

 

2 
Prestations- 

period 

 

3 
Datum 

för 
tilldelning 

 

4 
Datum för 
intjänande 

 

5 
Utgång av 

inlåsningsperiod 

 

6 
Period för 
utnyttjande 

 

7 
Lösenpris
(Teckning

skurs) 
(SEK) 

 

8 
Optioner vid 
årets början 

 

9 
Tilldelade 
optioner 

 

10 
Intjänade 
optioner 

 

11 
Optioner 

föremål för 
prestationsvillkor 

 

12 
Tilldelade 

optioner som 
ej intjänats 

 

13 
Optioner 

föremål för 
inlåsningsperiod 

(position)  

 LTI2018 2018-05 2018-05-28 2021-12-08  N/A 2021-12-08   35,08 100 000 0 0 100 000 100 000 N/A 
Jonas 

Wiström 
(VD) 

 

LTI2019 

    2021-12 

2019-06 
2022-12 

 

2019-06-03 

 

2022-12-14 

 

N/A 

2023-06-08 

2022-12-14 
2024-06-14 

 
  32,61 

 

100 000 

 

0 

 

0 

 

100 000 

 

100 000 

 

N/A 

  
   

           

Totalt        200 000 0 0 200 000 200 000 N/A 
 

* Under år 2020 skedde inga förändringar i teckningsoptionsprogram LTI2018 och LTI2019, i vilka den verkställande direktören innehar 100 000 teckningsoptioner i respektive program. Under år 2020 tilldelades 
den verkställande direktören inga teckningsoptioner i LTI2020 utan endast konvertibler (för mer information hänvisas till Tabell 3 nedan) 
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Tabell 3 – Konvertibelprogram - Verkställande direktören  
 
 
 

Huvudsakliga villkor för konvertibelprogrammen 

 
 

Ingående 

Information för det rapporterade räkenskapsåret* 

balans Under året Utgående balans 
 
 

Befattnings- 
havarens namn 

 

1 
Programmets 

namn 

 

2 
Prestations- 

period 

 

3 
Datum 

för 
tilldelning 

 

4 
Datum för 
intjänande 

 

5 
Utgång av 

inlåsningsperiod 

 

6 
Period för 
utnyttjande 

 

7 
Lösenpris

(Konv. 
kurs) 
(SEK) 

 

8 
Konvertibler vid 

årets början 

 

9 
Tilldelade 

konvertibler 

 

10 
Intjänade 

konvertibler 

 

11 
Konvertibler 
föremål för 

prestationsvillkor 

 

12 
Tilldelade 

konvertibler 
som ej intjänats 

 

13 
Konvertibler 
föremål för 

inlåsningsperiod 

(position)  

 LTI2018 2018-05 2018-05-28 2021-06-08  N/A 2021-06-08   26,64 100 000 0 0 100 000 100 000 N/A 
Jonas 

Wiström 
(VD) 

 

LTI2019 
 
 

LTI2020 

    2021-06 

2019-06 
2022-06 

 
2020-05 
2023-04 

 

2019-06-03 
 
 

2020-05-22 

 

2022-06-07 
 
 

2023-04-30 

 

N/A 
 
 

NA 

2022-06-08 

2022-06-07 
2023-06-07 
 
2023-04-30 
2024-04-30 

 
  27,25 
 
 
  22,65 

 

150 000 
 
 

150 000 

 

0 
 
 

150 000** 

 

0 
 
 

0 

 

150 000 
 
 
150 000 

 

150 000 
 
 

150 000 

 

N/A 
 
 

N/A 

  
  

           

Totalt        400 000 150 000 0 400 000 400 000 N/A 
 

* Under år 2020 skedde inga förändringar i konvertibelprogram LTI2018 och LTI2019, i vilka den verkställande direktören innehar 100 000 respektive 150 000 konvertibler. Under år 2020 tilldelades den 
verkställande direktören 150 000 konvertibler i LTI2020. 

** Det sammanlagda marknadsvärdet för de underliggande aktierna vid tilldelningen är cirka 3 405 kSEK. Det sammanlagda lösenpriset (konverteringskursen) är 3 397kSEK 
 
 

Tillämpning av prestationskriterier 
 

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga 
bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet 
av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 
2020 beaktats. 

 
 

Tabell 4(a) – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: 
rörlig kontantersättning  
 

 
 

Tabell 4(a) – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rör lig kontantersättning

1 2 3

Befattningshavarens namn 

(position)

Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättnings 

komponenten

Relativ viktning av 

prestationskriterier
a) Uppmätt prestation och

b) faktisk tilldelning / ersättningsutfall 

EBITA-tillväxt i bolagsportföljen 2020 75%

a) 100%

b) 5 940 KSEK

Tillväxt i Vinst före skatt (EBT) för Ratos-koncernen 2020 25%

a) 100%

b) 1 980 KSEK

Jonas Wiström (VD)
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Tabell 4(b) – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: 
aktiebaserad ersättning  
Då prestationsperioden fortsatt löper i samtliga incitamentprogram där VD innehar instrument finns 
det ingenting att redogöra för under detta avsnitt. 

 
 

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat 
 

Tabell 5 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade 
räkenskapsåren (RR) (kSEK)  
Då detta dokument utgör den första ersättningsrapporten som Ratos upprättar anges i tabellen nedan 
endast information avseende räkenskapsåret 2020.  

 

RR 2020

Ersättning till verkställande direktören 18 402

Koncernens rörelseresultat 1 928 692

Genomsnittlig ersättning baserat på antalet 

heltidsanställda 1) i moderbolaget
       1 837 

1) Exklusive medlemmar i koncernledningen. Dock ingår ersättning för en tidigare medlem i koncernledningen, i ovan nämnda siffra, för 

större delen av 2020. Ersättningarna består av grundlön, övriga förmåner, rörlig ersättning och pensionskostnad, vilket är samma som ingår 

i ersättning till verkställande direktören (Tabell 1). Totala ersättningar har dividerats med antalet heltidsanställda i moderbolaget, exklusive 

medlemmar i koncernledningen, för att erhålla en genomsnittlig ersättning.
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Ratos årsstämma 2021 

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen  

Verksamhetens art, omfattning och risker 

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. De 
verksamheter som bedrivs i bolaget och koncernbolagen medför inte risker utöver vad som före-
kommer eller kan antas förekomma i aktuella branscher eller de risker som i allmänhet är förenade 
med bedrivande av näringsverksamhet. Beträffande väsentliga händelser hänvisas till vad som framgår 
av förvaltningsberättelsen i den senaste årsredovisningen. Härutöver har inte några händelser 
inträffat som negativt påverkar bolagets förmåga att göra värdeöverföringar till aktieägarna. Bolagets 
konjunkturberoende avviker inte från vad som i övrigt förekommer inom aktuella branscher. 

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning 

Bolagets och koncernens ekonomiska situation per 31 december 2020 framgår av den senast avgivna 
årsredovisningen för 2020. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för 
värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. 

Det framgår av förslaget till vinstdisposition att styrelsen föreslår en utdelning för 2020 om 
0,95 kronor per aktie av serie A och 0,95 kronor per aktie av serie B. Den sammanlagda utdelningen 
på aktier av serie A samt utestående aktier av serie B uppgår till 303 miljoner kronor baserat på 
antalet aktier per den 20 januari 2021. 

Därutöver föreslår styrelsen ett bemyndigande för styrelsen att genomföra återköp av egna aktier 
av serie A och aktier av serie B. För det fall det föreslagna återköpsmandatet skulle utnyttjas fullt ut 
för återköp av B-aktier skulle värdeöverföringen motsvara 660 miljoner kronor beräknat på 
börskurs per den 20 januari 2021. 

Koncernens eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick per den 31 december 2020 
till 9 366 miljoner kronor och moderbolagets fria eget kapital uppgick till 6 910 miljoner kronor.  

Det framgår av årsredovisningen bland annat att bolagets soliditet uppgår till 93 procent (88) och 
koncernens soliditet till 39 procent (38). Bolaget har, inklusive avtalade kreditramar, tillgång till 
betydande likvida medel. Bolagets och koncernens finansiella ställning är stark. De föreslagna 
värdeöverföringarna (utdelning och eventuella återköp) äventyrar inte fullföljandet av de 
investeringar som bedömts erforderliga. 

Värdeöverföringarna påverkar inte bolagets och koncernens förmåga att i rätt tid infria föreliggande 
och förutsedda betalningsförpliktelser. Bolagets och koncernens likviditetsprognoser innefattar 
beredskap för att klara variationer i de löpande betalningsförpliktelserna. 

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget 
och koncernen kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget och koncernen kan förväntas fullgöra 
sina förpliktelser på kort och lång sikt. 

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i den senast avgivna 
årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets verksamhet och de risker 
som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av de nu föreslagna 
värdeöverföringarna. 
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Utdelningsförslagets försvarlighet 

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens 
bedömning att bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att de föreslagna 
värdeöverföringarna är försvarliga med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning 
och risker, inklusive effekter av det allmänna ekonomiska läget, ställer på storleken av bolagets och 
koncernens eget kapital samt bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt. 

 

Stockholm i februari 2021 
Ratos AB (publ) 

Styrelsen 
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Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2021/2025 (punkt 16) 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av långsiktigt incitamentsprogram 
2021/2025 (”LTI2021”) för VD och övriga nyckelpersoner i Ratos i enlighet med nedan. 

(a) Styrelsens förslag till beslut om LTI2021 (VD:s deltagande i LTI2021 är villkorat av 
stämmans godkännande under punkten (b) nedan) 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av LTI2021 bestående av konvertibler och 
teckningsoptioner (nedan gemensamt ”Instrumenten”). Incitamentssystem för bolagets 
affärsorganisation är av stor strategisk betydelse för Ratos. Styrelsen anser mot denna bakgrund att 
förekomsten av ett effektivt aktierelaterat incitament för bolagets nyckelpersonal är av väsentlig 
betydelse för bolagets utveckling och styrelsen har som målsättning att samtliga nyckelpersoner ska 
erbjudas möjlighet att delta i programmet varje år. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar 
för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare samt öka motivationen hos medarbetarna. 
LTI2021 ökar även intresset för verksamheten och resultatutvecklingen samt skapar en 
samstämmighet mellan deltagares och aktieägares intressen. Styrelsen anser därför att införandet 
av LTI2021 enligt nedan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare. 

Emission av konvertibler och teckningsoptioner  

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar: 

a. att bolaget ska uppta ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 126 000 000 kronor 
eller sådant lägre belopp som följer enligt nedan, genom en riktad emission av konvertibler. 
Lånet ska representeras av högst 1 800 000 konvertibler, var och en med ett nominellt 
belopp som motsvarar Konverteringskursen (såsom definieras nedan). Ökningen av 
bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av konvertiblerna uppgå till högst 5 670 000 
kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt Bilaga 2A). 

b. om en riktad emission av högst 900 000 teckningsoptioner. Ökningen av bolagets 
aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 2 835 000 
kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt Bilaga 2B). 

Dock kan sammanlagt högst 1 800 000 Instrument emitteras. Ökningen av bolagets aktiekapital kan 
därmed vid fullt utnyttjande av Instrumenten uppgå till högst 5 670 000 kronor (förutsatt nuvarande 
kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt Bilaga 2A och 2B). 

Rätt att teckna Instrumenten tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, VD med 
högst 300 000 Instrument (exklusive övertilldelning enligt nedan), medlemmar av Ratos 
ledningsgrupp med högst 250 000 Instrument (exklusive övertilldelning enligt nedan) och övriga 
nyckelpersoner som för närvarande är verksamma i Ratos eller som kan komma att anställas, med 
högst 100 000 Instrument per person (exklusive övertilldelning enligt nedan). Styrelseledamöter i 
Ratos som inte är anställda av Ratos omfattas inte av erbjudandet. Totalt avses högst 15 personer 
omfattas av erbjudandet. 

En förutsättning för tilldelning av teckningsoptionerna är att medarbetaren har ingått avtal angående 
återköp m.m. med bolaget enligt vilket bl.a. bolaget eller av bolaget anvisad köpare har en rätt att 
återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör. Vidare förutsätter tilldelning av 
Instrumenten dels att teckning lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske 
med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. 
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Deltagare äger fritt bestämma hur stor andel utav erbjudna Instrument som ska utgöras av 
konvertibler. För andelen teckningsoptioner gäller att den kan utgöra högst 50 procent av de 
erbjudna Instrumenten. Teckning av konvertibler och teckningsoptioner ska ske i jämna tusental.  

För det fall deltagare inte tecknar samtliga Instrument som de erbjudits att teckna, äger övriga 
deltagare rätt att teckna sig för sådana Instrument till ett antal motsvarande högst 50 procent av sin 
ursprungliga tilldelning, där andelen teckningsoptioner dock endast kan utgöras av högst 25 procent 
av deltagarens ursprungliga tilldelning. För det fall emissionen övertecknas kommer fördelning av 
Instrument ske pro rata i förhållande till deltagarens initiala tilldelning. Överteckning av konvertibler 
och teckningsoptioner ska ske i jämna hundratal.  

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom 
medarbetare ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den 
period som det föreslagna programmet omfattar, samt att bolaget ska kunna behålla och rekrytera 
kompetent och engagerad personal. 

Teckning av Instrumenten ska ske under perioden från och med den 20 mars 2021 till och med den 
26 mars 2021 på separat teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden för 
Instrumenten samt tiden för betalning för konvertiblerna. 

Teckningskursen för varje konvertibel ska motsvara dess nominella belopp. Tecknade konvertibler 
ska betalas kontant senast den 1 april 2021. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt., vilket 
medför kostnader för bolaget (se nedan). Då teckningsoptionerna erbjuds kostnadsfritt till 
medarbetarna kommer de därmed erhålla en förmån motsvarande marknadsvärdet på 
teckningsoptionerna vid tilldelning beräknat enligt Black & Scholes. För att stimulera deltagande i 
programmet avser Ratos att subventionera en del av kostnaden, innebärande att nettokostnaden 
för deltagare uppgår till cirka 25 procent av förmånsvärdet, från och med den första förvärvade 
teckningsoptionen. Subventionen erhålls i samband med tilldelningen. Rätten till subvention omfattar 
inte de Instrument som tecknas utöver den initiala tilldelningen.  

Varje konvertibel berättigar vid konvertering till en ny aktie i bolaget av serie B och varje 
teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget av serie B. Konvertering av 
konvertibler till aktier av serie B kan ske under perioden från och med den 30 april 2024 till och 
med den 31 maj 2025. Nyteckning av aktier av serie B med stöd av teckningsoptionerna kan ske 
under perioden från och med den 30 april 2024 till och med den 29 november 2024. Sådan rätt 
infaller dock endast under en period om 10 bankdagar från och med första bankdagen närmast efter 
offentliggörande av delårsrapport/bokslutskommuniké samt under perioden från och med den 1 maj 
2025 till och med den 31 maj 2025 avseende konvertiblerna och från och med den 1 november 
2024 till och med den 29 november 2024 avseende teckningsoptionerna.  

Konverteringskursen per aktie vid konvertering av konvertibler ska motsvara en procentuell andel 
(”Procentsatsen”) av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella 
kurslista för aktier av serie B under perioden från och med den 10 mars 2021 till och med den 19 
mars 2021 (”Konverteringskursen”) dock ej lägre än det aktuella kvotvärdet på aktie av serie B eller 
högre än 70 kronor. Procentsatsen ska fastställas enligt den beräkningsmetodik som framgår av 
Bilaga 1 som finns tillgänglig på bolagets hemsida.  

Baserat på en kurs för Ratos aktie av serie B om 37,26 kronor, samt på övriga marknadsförhållanden 
som rådde per den 20 januari 2021 skulle Procentsatsen ha varit 99,85 procent och 
konverteringskursen 37,50 kronor. Om totalavkastningen (det vill säga aktiekursutvecklingen med 
återinvesterade utdelningar) för Ratos aktier av Serie B uppgår till minst 10 procent fram till 
tidpunkten för utnyttjandet, ska teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoption 
motsvara 100 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella 
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kurslista för aktier av serie B under perioden från och med den 10 mars 2021 till och med den 19 
mars 2021, dock ej lägre än det aktuella kvotvärdet på aktie av serie B. Om totalavkastningen (det 
vill säga aktiekursutvecklingen med återinvesterade utdelningar) för Ratos aktier av Serie B uppgår 
till mindre än 10 procent fram till tidpunkten för utnyttjandet, ska emellertid teckningskursen per 
aktie vid utnyttjande av teckningsoption motsvara 125 procent av den volymvägda 
genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktier av serie B under perioden 
från och med den 10 mars 2021 till och med den 19 mars 2021, dock ej lägre än det aktuella 
kvotvärdet på aktie av serie B. Startpunkten för beräkningen av totalavkastningen ska motsvara den 
volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktier av serie B 
under perioden från och med den 10 mars 2021 till och med den 19 mars 2021 (motsvarande 8 
handelsdagar), dock ej lägre än det aktuella kvotvärdet på aktie av serie B. Slutpunkten för 
beräkningen av aktiekursutvecklingen ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen enligt 
Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktier av serie B under en period om 8 handelsdagar 
omedelbart före utnyttjandet av teckningsoptionen. Procentsatsen, Konverteringskursen och 
teckningskursen ska fastställas av styrelsen snarast efter utgången av angiven mätperiod. 

Eventuell överkurs vid konvertering till en ny aktie i bolaget av serie B eller vid nyteckning av en 
aktie i bolaget av serie B ska avsättas till bolagets fria överkursfond. 

Konvertiblerna förfaller till betalning den 30 juni 2025 i den mån konvertering dessförinnan inte ägt 
rum. Konvertiblerna ska löpa med en årlig ränta som fastställs första gången per den 30 mars 2021 
avseende tiden från den 1 april 2021 till och med den 30 september 2021. Räntan uppgår till STIBOR 
(3 eller 6 månader) plus 1,9 procentenheter, där utgångsvärdet av STIBOR aldrig kan understiga 
noll procent. Räntan förfaller till betalning den 30 mars varje år, första gången den 30 mars 2022, 
samt på lånets förfallodag.  

Grunden för teckningskursen och Konverteringskursen för konvertiblerna är ett marknadsmässigt 
pris som fastställs enligt ovan. Metoden för fastställandet av teckningskursen och 
Konverteringskursen för konvertiblerna är baserad på en av styrelsen begärd värdering från en av 
de större revisionsbyråerna (”Värderingsinstitutet”). Värderingsinstitutet ska vid sin värdering 
tillämpa sådana metoder som bedömts allmänt vedertagna bland marknadens professionella aktörer 
vid värdering av jämförbara värdepapper. Teckningskursen och Konverteringskursen för 
konvertiblerna kommer att fastställas innan teckningstiden börjar löpa. Beräkningen av värdet på 
teckningsoptionerna vid tilldelning ska baseras på marknadsmässigt pris i enlighet med en av 
styrelsen begärd värdering från Värderingsinstitutet. Värderingsinstitutet kommer att vid sin 
värdering tillämpa sådana metoder som bedömts allmänt vedertagna bland marknadens 
professionella aktörer vid värdering av jämförbara värdepapper. Värdet på teckningsoptionerna vid 
tilldelning kommer att fastställas innan teckningstiden börjar löpa. 

De nya aktier som kan tillkomma på grund av konvertering eller kan komma att utges vid nyteckning 
omfattas inte av några förbehåll. 

Övriga villkor för Instrumenten framgår av de fullständiga villkoren, Bilaga 2A och 2B, som finns 
tillgängliga på bolagets hemsida. Villkoren för Instrumenten innehåller sedvanliga omräkningsregler 
för teckningskursen respektive Konverteringskursen vid förekomsten av vissa bolagshändelser (till 
exempel utdelning, fondemission och företrädesemission). 

Teckningsoptioner som innehas av bolaget eller helägt dotterbolag efter det att de återköps från 
deltagare, får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget med samtycke av styrelsen 
för dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering. 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för 
beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

Transaktion 09222115557443334347 Signerat PS, EB, KS, MS



4 (5) 

   

 

Ratos årsstämma 2021 

 

Närmare information om LTI2021 

Utspädning 

Under LTI2021 kan högst 1 800 000 Instrument emitteras och tilldelas. Vid full 
nyteckning/konvertering kan högst 1 800 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om 
cirka 0,56 procent av antalet och cirka 0,17 procent av röstetalet beräknat på antalet utestående 
aktier (d.v.s. totalt antal emitterade aktier minskat med bolagets innehav av egna aktier) (dock med 
förbehåll för eventuell omräkning enligt Bilaga 2A och 2B). Vid fullt utnyttjande av nu föreslagna 
Instrument jämte befintliga optioner och konvertibler utgör antalet aktier 1,85 procent av antalet 
och 0,55 procent av röstetalet beräknat på antalet utestående aktier.  

Beredning av ärendet 

Förslaget till LTI2021 har beretts av ersättningsutskottet i samråd med externa experter samt 
styrelsen. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till årsstämman. Verkställande 
direktören har inte deltagit vid beredningen av förslaget. 

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram  

Ratos pågående aktierelaterade incitamentsprogram beskrivs i bolagets årsredovisning för 2020 i 
not 7.  

Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m. 

LTI2021 kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och 
administration avseende Instrumenten och programmet som helhet. 

Baserat på en kurs för Ratos aktie av serie B om 37,56 kronor, samt på övriga marknadsförhållanden 
som rådde per den 20 januari 2021, har värdet per teckningsoption uppskattats till 8,21 kronor, 
vilket ger ett värde för samtliga teckningsoptioner som högst kan emitteras om cirka 7,4 miljoner 
kronor.  

LTI2021, beräknad på basis av ovan nämnda uppskattade teckningsoptionsvärde, föranleder en 
kostnad för bolaget om högst cirka 14,6 miljoner kronor, varav 7,4 miljoner kronor avser 
förmånsvärdet på teckningsoptionerna vid tilldelning, 3,7 miljoner kronor avser den kontanta 
subventionen till deltagarna och 3,5 miljoner kronor avser sociala avgifter. De föreslagna 
konvertiblerna bedöms inte medföra några framtida kostnader i form av sociala avgifter för bolaget. 
Utspädningseffekten av Instrumenten kan komma att påverka nyckeltal per aktie i enlighet med 
redovisningsstandarden IAS 33 men i mycket begränsad omfattning. 

Finansiering 

En svensk affärsbank kommer att erbjuda finansiering för de anställda som anmält deltagande i 
konvertibelprogrammet. Sådan finansiering kommer att ske till marknadsmässiga villkor. 

Instruktion till styrelsen 

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa beslutet enligt ovan. 

Majoritetskrav 
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Beslut under denna punkt (a) och punkten (b) nedan är giltigt endast om det biträds av aktieägare 
representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda 
aktierna.  

(b) Godkännande av att VD omfattas av LTI2021 

Då bolagets VD, Jonas Wiström, även är styrelseledamot i bolaget föreslår styrelsen att årsstämman 
i en separat beslutspunkt godkänner att bolagets VD omfattas av programmet. 
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Bilaga 1 

Beräkningsmetodik för Procentsatsen 

Procentsatsen ska beräknas enligt följande beräkningsmetodik.  

Det nominella lånebeloppet motsvaras av två delar: i) nuvärdet av framtida kupongräntebetalningar och 
återbetalning av det nominella lånebeloppet, samt ii) det optionsvärde som uppstår till följd av långivarens rätt 
att konvertera sin fordran mot aktier. Optionsvärdet uppstår då konvertibeln löper till en ränta understigande 
en faktisk marknadsmässig nivå. 

Nuvärdet av framtida kupongräntebetalningar samt återbetalning av det nominella lånebeloppet ska beräknas 
enligt följande: 

1)    𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑁𝑁 𝐿𝐿𝐿𝐿 =  𝐿𝐿𝐿𝐿
(1+𝑦𝑦)𝑇𝑇

+ ∑(𝐿𝐿𝐿𝐿×𝑘𝑘)
(1+𝑦𝑦)𝑡𝑡

  där: 

 
LB = Nominellt lånebelopp 

y = Marknadsmässig ränta på en hypotetisk obligation utställd av Ratos med samma löptid och prioritering som 
konvertibeln 

T = Tiden (uttryckt i antal år, 30/360) till lånets förfallodag enligt §3 i Villkor för konvertibler i Ratos AB (publ) 
(Bilaga 2A) 

t = Tiden (uttryckt i antal år, 30/360) till ränteförfallodag enligt §3 i Bilaga 2A 

k = Kupongränta för aktuell ränteperiod. Kupongräntan uppgår till aktuell ränteperiods STIBOR 6M eller STIBOR 
3M jämte räntemarginal om 1,90% enligt §3 i Bilaga 2A 

 

Optionsvärdet ska beräknas i enlighet med Black-Scholes (”BS”) modell: 

2)   𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑁𝑁ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐿𝐿𝐵𝐵(𝐵𝐵,𝑋𝑋,𝑇𝑇,𝜎𝜎, 𝑟𝑟𝑟𝑟,𝐷𝐷) där: 

 
S = Volymvägd genomsnittskurs enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktier av serie B under 
perioden från och med den 10 mars 2021 till och med den 19 mars 2021 

X = Konverteringskurs per aktie av serie B 

T = Optionens löptid 

𝜎𝜎 = Förväntad volatilitet i Ratos aktie av serie B under löptiden 

rf = Riskfri ränta med samma löptid som optionen 

D = Förväntade utdelningar under löptiden 

 
Konverteringskursen per aktie av serie B i Black-Scholes modell ovan ska bestämmas till sådan nivå att följande 
villkor uppfylls: 

3)   𝐿𝐿𝐿𝐿 =  𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑁𝑁 𝐿𝐿𝐿𝐿 +  𝐿𝐿𝐵𝐵(𝐵𝐵,𝑋𝑋,𝑇𝑇,𝜎𝜎, 𝑟𝑟𝑟𝑟,𝐷𝐷) 

 
Konverteringskursen är således direkt beroende av storleken av övriga parametrar för att ovanstående villkor 
skall uppfyllas. 

 

Procentsatsen ska sedan fastställas enligt följande formel: 

4)   𝑃𝑃𝑟𝑟𝑂𝑂𝑃𝑃𝑟𝑟𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑂𝑂𝑂𝑂𝑟𝑟𝑂𝑂 = 𝑋𝑋
𝑆𝑆
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Bilaga 2A 

VILLKOR FÖR KONVERTIBLER I RATOS AB (PUBL) 

§ 1 Definitioner 

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. 

”Aktie” aktie av serie B i Bolaget; 

”Avstämningsbolag” bolag som har infört avstämningsförbehåll i bolagsordningen och anslutit 
sina aktier till Euroclear; 

”Avstämningskonto” konto vid Euroclear för registrering av sådana finansiella instrument som 
anges i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av 
finansiella instrument; 

”Bankdag” dag som i Sverige inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som 
beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag 
i Sverige; 

”Bolaget” Ratos AB (publ), org.nr 556008-3585; 

”Euroclear” Euroclear Sweden AB; 

”Innehavare” innehavare av Konvertibel med rätt till Konvertering av fordran till nya 
Aktier; 

”Konvertering” utbyte av Konvertibel mot nya Aktier; 

”Konverteringskurs” den kurs till vilken Konvertering kan ske i enlighet med dessa villkor, och 
som initialt uppgår till det belopp som framgår av § 4 och kan omräknas i 
enlighet med § 8; 

”Konvertibel” fordran med rätt till Konvertering till nya Aktier; 

”Konvertibelbevis” bevis till vilket knutits ett visst antal Konvertibler; 

”Marknadsplats” Nasdaq Stockholm eller annan liknande reglerad eller oreglerad marknad; 

”STIBOR 3M”  avser den räntesats som utgör genomsnittet (i tillämpliga fall med 
undantag av högsta och lägsta notering eller de två högsta och de två 
lägsta noteringarna) av de räntesatser som noteras dagligen av utvalda 
banker i Sverige för lån i svenska kronor för en period om 90 dagar. 
Sammanställningen görs dagligen av Nasdaq Stockholm kl 11.00; och 
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”STIBOR 6M” avser den räntesats som utgör genomsnittet (i tillämpliga fall med 
undantag av högsta och lägsta notering eller de två högsta och de två 
lägsta noteringarna) av de räntesatser som noteras dagligen av utvalda 
banker i Sverige för lån i svenska kronor för en period om 180 dagar. 
Sammanställningen görs dagligen av Nasdaq Stockholm kl 11.00. 

§ 2 Lånebelopp, betalningsutfästelse och efterställning 

Lånebeloppet exklusive ränta uppgår till högst 126 000 000 kronor. Konvertiblernas nominella 
belopp är Konverteringskursen. Konvertiblerna representeras av Konvertibelbevis. 
Konvertibelbevisen kan ställas ut på multiplar av Konvertiblerna. Konvertibelbevisen är ställda 
till viss man eller order. 

Om Bolaget är Avstämningsbolag får Bolagets styrelse fatta beslut om att Konvertiblerna ska 
registreras på Avstämningskonto. Vid sådant förhållande ska inga Konvertibelbevis eller andra 
värdepapper ges ut. Konvertibelinnehavare ska på Bolagets anmaning vara skyldig att 
omedelbart till Bolaget inlämna samtliga Konvertibelbevis representerande Konvertibler samt 
meddela Bolaget erforderliga uppgifter om värdepapperskonto på vilket innehavarens 
Konvertibler ska registreras. 

För det fall Bolagets styrelse fattat beslut enligt andra stycket ovan, ska styrelsen därefter vara 
oförhindrad att, med de begränsningar som må följa av lag eller annan författning, fatta beslut 
om att Konvertiblerna inte längre ska vara registrerade på Avstämningskonto. 

Bolaget ikläder sig betalningsskyldighet gentemot Innehavare enligt dessa villkor. 

Konvertiblerna ska i händelse av Bolagets likvidation eller konkurs medföra rätt till betalning ur 
Bolagets tillgångar efter Bolagets icke efterställda förpliktelser och jämsides (pari passu) med 
andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda detta lån. 

§ 3 Löptid, ränta och betalningar 

Lånet förfaller till betalning den 30 juni 2025 i den mån Konvertering inte dessförinnan har ägt 
rum. 

Lånet löper med en årlig ränta från och med den 1 april 2021 enligt följande: 

Räntan ska uppgå till STIBOR 6M eller STIBOR 3M jämte räntemarginal om 1,9 procentenheter. 
Vid beräkning av räntesatsen ska STIBOR 6M och STIBOR 3M aldrig understiga noll procent. 
STIBOR 6M respektive STIBOR 3M ska fastställas två Bankdagar före ingången av varje periods 
början enligt följande: STIBOR 6M för en period avseende tiden från den 1 april 2021 till och 
med den 30 september 2021; STIBOR 6M för en period om sex månader avseende tiden från 
den 30 september 2021 till och med den 30 mars 2022; STIBOR 6M för en period om sex 
månader avseende tiden från den 30 mars 2022 till och med den 30 september 2022; STIBOR 
6M för en period om sex månader avseende tiden från den 30 september 2022 till och med den 
30 mars 2023; STIBOR 6M för en period om sex månader avseende tiden från den 30 mars 2023 
till och med den 30 september 2023; STIBOR 6M för en period om sex månader avseende tiden 
från den 30 september 2023 till och med den 30 mars 2024; STIBOR 6M för en period om sex 
månader avseende tiden från den 30 mars 2024 till och med den 30 september 2024; STIBOR 
6M för en period om sex månader avseende tiden från den 30 september 2024 till och med den 
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30 mars 2025; STIBOR 3M för en period om tre månader avseende tiden från den 30 mars 2025 
till och med den 30 juni 2025. 

Räntan på Konvertibeln sätts med maximalt två decimaler och avrundas uppåt (vid behov). 

Räntan ska beräknas på basis av ett år om 360 dagar bestående av 12 månader om vardera 30 
dagar. 

Räntan erläggs i efterskott och varje ränteperiod omfattar ränta för ett år om 360 dagar med 
undantag för den första räntebetalningen som omfattar tiden från den 1 april 2021 till och med 
den 30 mars 2022 och den sista räntebetalningen som omfattar tiden från den 30 mars 2025 till 
och med lånets förfallodag. Räntan förfaller till betalning den 30 mars varje år, första gången 
den 30 mars 2022, samt på lånets förfallodag.  

Under tid Konvertibel är registrerad på Avstämningskonto ska lånebeloppet och räntan 
utbetalas av Bolaget via Euroclear i enlighet med Euroclears då gällande regler. Lånebeloppet 
och räntan utbetalas av Euroclear till den som på femte Bankdagen före respektive förfallodag 
eller på den Bankdag närmare förfallodagen som generellt kan komma att tillämpas på den 
svenska värdepappersmarknaden (=avstämningsdag för betalning) är antecknad på Bolagets 
Avstämningskonto som Innehavare eller såsom i annat fall berättigad att uppbära ränta 
respektive lånebelopp. 

Under tid Konvertibel inte är registrerad på Avstämningskonto ska lånebeloppet och räntan 
utbetalas av Bolaget på förfallodagen eller om förfallodagen inte är en Bankdag, på den därefter 
närmast följande Bankdagen till Innehavare eller den som i annat fall är berättigad att uppbära 
lånebelopp respektive ränta. Har Innehavare angett att lånebeloppet respektive räntan ska 
insättas på visst bankkonto, sker insättning på detta. I annat fall översändes lånebeloppet 
respektive räntan sistnämnda dag till Innehavarens senast kända adress. 

Skulle lånebeloppet eller räntan, på grund av hinder utom Bolagets kontroll inte kunna utbetalas 
enligt ovan, ska lånebeloppet respektive räntan utbetalas till Innehavaren så snart hindret 
upphört. 

§ 4 Konvertering 

Konverteringskursen per Aktie ska motsvara en procentuell andel (”Procentsatsen”) av den 
volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktier av serie 
B under perioden från och med den 10 mars 2021 till och med den 19 mars 2021 dock ej lägre 
än det aktuella kvotvärdet på aktie av serie B (”Konverteringskursen”). Procentsatsen ska 
fastställas enligt den beräkningsmetodik som framgår av Bilaga 1. Konverteringskursen ska 
avrundas till två decimaler. 

Om inte annat följer av § 8 nedan ska Innehavare äga rätt att under perioden från och med den 
30 april 2024 till och med den 31 maj 2025, eller till och med den tidigare eller senare dag som 
kan följa av § 8 nedan, vid ett och samma tillfälle påkalla Konvertering av hela sin fordran till nya 
Aktier i Bolaget till Konverteringskursen. Sådan rätt infaller dock endast under en period om 10 
Bankdagar från och med första Bankdagen närmast efter offentliggörande av 
delårsrapport/bokslutskommuniké samt under perioden från och med den 1 maj 2025 till och 
med den 31 maj 2025. 
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Sker inte Konvertering inom angiven tid upphör all rätt att Konvertera. Konvertering är bindande 
och kan inte återkallas av Innehavaren. 

Detta innebär att en ny Aktie i Bolaget erhålls för varje fullt belopp av tillämplig 
Konverteringskurs av det sammanlagda nominella beloppet av de Konvertibler som Innehavaren 
samtidigt önskar Konvertera. Om detta belopp inte är jämnt delbart med Konverteringskursen, 
utbetalas överskjutande belopp kontant vid förfallodagen för lånet. Omräkning av 
Konverteringskursen kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan.  

§ 5 Påkallande av Konvertering 

Under tid Bolaget är Avstämningsbolag och Konvertibel är registrerad på Avstämningskonto ska 
följande gälla. Vid Konvertering ska för registreringsåtgärder ifylld anmälningssedel enligt 
fastställt formulär inges till Bolaget eller ett av Bolaget anvisat kontoförande institut. 

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag eller om Konvertibel inte är registrerad på 
Avstämningskonto ska påkallande av Konvertering ske genom skriftlig anmälan till Bolaget, 
varvid ska anges det belopp som önskas Konverteras. Vid Konvertering ska Innehavaren i 
förekommande fall till Bolaget överlämna Konvertibelbevis representerande det belopp som 
önskas utnyttjas för Konvertering. 

Eventuell överkurs vid Konvertering ska avsättas till Bolagets fria överkursfond. 

§ 6 Införande i aktiebok m.m. 

Om Bolaget är Avstämningsbolag verkställs Konvertering genom att de nya Aktierna 
interimistiskt registreras på Avstämningskonto genom Bolagets försorg. Sedan registrering hos 
Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på Avstämningskonto slutgiltig. Som framgår av § 8 
nedan, senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering på Avstämningskonto. 

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag verkställs Konvertering genom att de nya Aktierna tas upp 
i Bolagets aktiebok varefter registrering ska ske hos Bolagsverket. 

§ 7 Ränta och utdelning i samband med Konvertering 

Vid Konvertering bortfaller rätten till ränta för tiden från närmast föregående ränteförfallodag. 

Om Bolaget är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Konvertering rätt till 
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter 
det att Konvertering verkställts. Aktie som tillkommit på grund av Konvertering verkställd från 
och med dagen efter avstämningsdagen för räntebetalning (avstämningsdagen för 
räntebetalning enligt Euroclears vid tidpunkten gällande regler) visst år medför dock inte rätt till 
vinstutdelning på avstämningsdag för utdelning, vilken beslutats av årsstämma samma år. 

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Konvertering i 
förekommande fall rätt till vinstutdelning första gången på närmast följande bolagsstämma efter 
det att Konvertering verkställts. Aktie som tillkommit på grund av Konvertering verkställd från 
och med dagen efter det att ränteutbetalning skett visst år medför dock inte rätt till 
vinstutdelning vilken beslutats av årsstämma samma år. I händelse av uppskjuten betalning skall 
Bolaget betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodag. 
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§ 8 Omräkning av Konverteringskurs m.m. 

Genomför Bolaget någon av nedan angivna åtgärder gäller, beträffande den rätt som tillkommer 
Innehavare, vad som följer enligt nedan. 

Inte i något fall ska dock omräkning enligt bestämmelserna i denna § 8 kunna leda till att 
Konverteringskursen understiger kvotvärdet på Bolagets Aktier. 

A. Fondemission 

Genomför Bolaget en fondemission ska Konvertering – där Konvertering görs på sådan tid, att 
den inte kan verkställas senast tre veckor före bolagsstämma, som beslutar om emissionen – 
verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av 
Konvertering verkställd efter emissionsbeslutet, registreras interimistiskt på Avstämningskonto, 
vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på Avstämningskonto 
sker först efter avstämningsdagen för emissionen. 

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, ska 
Aktier som tillkommit på grund av Konvertering som verkställts genom att de nya Aktierna tagits 
upp i aktieboken som interimsaktier vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut ha rätt att delta 
i emissionen. 

Vid Konvertering som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad 
Konverteringskurs. 

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel: 
 

omräknad 
Konverteringskurs 

= föregående Konverteringskurs x antalet Aktier före 
fondemissionen 
______________________________________________ 
antalet Aktier efter fondemissionen 

Enligt ovan omräknad Konverteringskurs fastställs snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut 
om fondemission men tillämpas i förekommande fall först efter avstämningsdagen för 
emissionen. 

B. Sammanläggning eller uppdelning (split) 

Vid sammanläggning eller uppdelning (split) av Bolagets befintliga Aktier har bestämmelserna i 
punkt A motsvarande tillämpning, varvid i förekommande fall som avstämningsdag ska anses 
den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear. 

C. Nyemission av Aktier 

Vid nyemission med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya Aktier mot kontant betalning 
eller mot betalning genom kvittning ska följande gälla beträffande rätten att delta i emissionen 
på grund av Aktie som tillkommit på grund av Konvertering: 

1. Beslutas emissionen av Bolagets styrelse under förutsättning av bolagsstämmans 
godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande ska, i emissionsbeslutet 
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och, i förekommande fall, i underrättelsen enligt 13 kap 12 § aktiebolagslagen till 
aktieägarna, anges den senaste dag då Konvertering ska vara verkställd för att Aktie, som 
tillkommit genom Konvertering, ska medföra rätt att delta i emissionen. 

2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Konvertering – som påkallas på sådan tid, att 
Konverteringen inte kan verkställas senast tre veckor före den bolagsstämma som 
beslutar om emissionen – verkställas först sedan Bolaget verkställt omräkning. Aktie, som 
tillkommit på grund av sådan Konvertering, upptas interimistiskt på Avstämningskonto, 
vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på 
Avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen. 

Vid Konvertering som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte 
uppkommer tillämpas en omräknad Konverteringskurs. 

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel: 
 

omräknad 
Konverteringskurs 

= föregående Konverteringskurs x Aktiens genomsnittliga 
betalkurs under den i emissionsbeslutet fastställda 
teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs) 
______________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav 
framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten 

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 
teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta 
betalkursen enligt Marknadsplatsens officiella kurslista. 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 beräknas enligt följande formel: 
 

teckningsrättens värde = det antal nya Aktier som högst kan komma att utges enligt 
emissionsbeslutet x Aktiens genomsnittskurs minus 
teckningskursen för den nya Aktien 
______________________________________________ 
antalet Aktier före emissionsbeslutet 

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

Enligt ovan omräknad Konverteringskurs ska fastställas av Bolaget två Bankdagar efter 
teckningstidens utgång och tillämpas vid Konvertering som verkställs därefter. 

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad 
Konverteringskurs fastställas enligt denna punkt C. Härvid ska istället för vad som anges 
beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende 
värderingsman utsedd av Bolaget. 
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Under tiden till dess att omräknad Konverteringskurs fastställts, verkställs Konvertering endast 
preliminärt, varvid det antal Aktier som varje Konvertibel före omräkning, berättigar till 
Konvertering mot upptas interimistiskt på Avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att 
varje Konvertibel efter omräkningar kan berättiga till ytterligare Aktier och/eller kontantbelopp 
enligt § 4 ovan. Slutlig registrering på Avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts. 
Om Bolaget inte är Avstämningsbolag verkställs Konvertering genom att de nya Aktierna upptas 
i aktieboken som interimsaktier. Sedan omräkningarna har fastställts upptas de nya Aktierna i 
aktieboken som aktier. 

D. Emission av konvertibler eller teckningsoptioner 

Vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna och mot 
kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, såvitt gäller teckningsoptioner, utan 
betalning, har bestämmelserna i punkt C första stycket 1 och 2 om rätten att delta i nyemission 
på grund av Aktie som tillkommit genom Konvertering motsvarande tillämpning. 

Vid Konvertering som verkställts i sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer 
tillämpas en omräknad Konverteringskurs. 

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel: 
 

omräknad 
Konverteringskurs 

= föregående Konverteringskurs x Aktiens genomsnittliga 
betalkurs under den i emissionsbeslutet fastställda 
teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs) 
______________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 

Teckningsrättens värde ska anses motsvara det matematiskt framräknade värdet efter justering 
för nyemission och med beaktande av marknadsvärdet beräknat i enlighet med vad som anges 
i punkt C ovan. 

Enligt ovan omräknad Konverteringskurs ska fastställas av Bolaget två Bankdagar efter 
teckningstidens utgång och tillämpas vid Konvertering som verkställs därefter. 

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad 
Konverteringskurs fastställas enligt denna punkt D. Härvid ska istället för vad som anges 
beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende 
värderingsman utsedd av Bolaget. 

Vid påkallande av Konvertering, som sker under tiden fram till dess att omräknad 
Konverteringskurs fastställs, ska bestämmelsen i punkt C sista stycket ovan äga motsvarande 
tillämpning. 

E. Erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i punkt A-D 

Vid ett erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i punkt A-D att av Bolaget förvärva 
värdepapper eller rättighet av något slag, ska vid Konvertering som görs på sådan tid, att 
därigenom erhållen Aktie inte medför rätt att delta i erbjudandet, tillämpas en omräknad 
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Konverteringskurs. Detsamma gäller om Bolaget beslutar att enligt nämnda principer till 
aktieägarna dela ut värdepapper eller rättigheter utan vederlag. 

Omräkningen ska utföras av Bolaget enligt följande formel: 
 

omräknad 
Konverteringskurs 

= föregående Konverteringskurs x Aktiens genomsnittliga 
betalkurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden 
(Aktiens genomsnittskurs) 
______________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till 
deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde) 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 

Om aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten att 
delta i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Värdet på inköpsrätten ska så långt 
möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som 
kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet. 

Om aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller handel med inköpsrätter annars inte ägt rum, ska 
omräkningen av Konverteringskursen ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som 
anges ovan, varvid värdet av rätten att delta i erbjudandet så långt möjligt fastställas med 
ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som kan bedömas ha 
uppkommit till följd av erbjudandet. 

Den omräknade Konverteringskursen fastställs av Bolaget snarast möjligt efter 
erbjudandetidens utgång och tillämpas vid Konvertering som verkställs sedan den omräknade 
kursen fastställts. 

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad 
Konverteringskurs fastställas. Härvid ska istället för vad som anges beträffande Aktiens 
genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av 
Bolaget. 

Vid Konvertering som sker under tiden fram till dess att omräknad Konverteringskurs fastställts, 
ska bestämmelsen i punkt C sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning. 

F. Nyemission eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner 

Vid nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner med 
företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning 
eller, såvitt gäller teckningsoptioner, utan betalning, får Bolaget besluta att ge samtliga 
Innehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje 
Innehavare, utan hinder av att Konvertering inte har verkställts, anses vara ägare till det antal 
Aktier som Innehavaren skulle ha erhållit, om Konvertering verkställts efter den 
Konverteringskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om emission. Den omständigheten att 
Innehavaren dessutom i vissa fall skulle ha kunnat erhålla ett kontant belopp enligt § 4 ovan ska 
inte medföra någon rätt såvitt nu är i fråga. 
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Vid ett sådant riktat erbjudande till aktieägarna som avses i punkt E ovan, ska föregående stycke 
ha motsvarande tillämpning. Det antal Aktier som Innehavaren ska anses vara ägare till ska 
därvid fastställas efter den Konverteringskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om 
erbjudande. 

Om Bolaget skulle besluta att ge Innehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i 
punkt F, ska någon omräkning enligt punkt C, D eller E av Konverteringskursen inte äga rum. 

G. Kontant utdelning till aktieägarna 

Vid kontant utdelning till aktieägarna, som innebär att dessa erhåller utdelning som tillsammans 
med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar överstiger 20 procent av de 
befintliga Aktiernas genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag 
då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan 
utdelning, ska vid påkallande av Konvertering som sker på sådan tid att Aktie som erhålls när 
Konverteringen verkställs inte medför rätt till utdelningen tillämpas en omräknad 
Konverteringskurs. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som 
överstiger 20 procent av Aktiernas genomsnittskurs under ovan nämnd period (extraordinär 
utdelning).  

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel: 
 

omräknad 
Konverteringskurs 

= föregående Konverteringskurs x Aktiens genomsnittliga 
betalkurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. 
den dag då Aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning 
(Aktiens genomsnittskurs) 
______________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära 
utdelning som utbetalas per Aktie 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 

Den omräknade Konverteringskursen fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av den 
ovan angivna perioden om 25 handelsdagar och tillämpas vid Konvertering som verkställs 
därefter. 

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats och det beslutas 
om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans 
med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 20 procent av Bolagets 
värde, ska, vid anmälan om Konvertering som sker på sådan tid, att därigenom erhållen Aktie 
inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad Konverteringskurs 
enligt denna punkt G. Härvid ska Bolagets värde per aktie ersätta Aktiens genomsnittskurs i 
formeln. Bolagets värde per aktie ska bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av 
Bolaget. Omräkningen ska således baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som 
överstiger 20 procent av Bolagets värde enligt ovan (extraordinär utdelning). 

Vid Konvertering som sker under tiden till dess att omräknad Konverteringskurs fastställts, ska 
bestämmelserna i punkt C sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning. 
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H. Minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna 

Vid minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna, tillämpas en omräknad 
Konverteringskurs. 

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel: 
 

omräknad 
Konverteringskurs 

= föregående Konverteringskurs x Aktiens genomsnittliga 
betalkurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. 
den dag då Aktien noteras utan rätt till återbetalning (Aktiens 
genomsnittskurs) 
______________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas 
per Aktie 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av Aktier ska i stället för det 
faktiska belopp som återbetalas per Aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt 
följande: 
 

beräknat 
återbetalningsbelopp 
per Aktie 

= det faktiska belopp som återbetalas per inlöst Aktie minskat 
med Aktiens genomsnittliga betalkurs under en period om 25 
handelsdagar närmast före den dag då Aktien noteras utan 
rätt till deltagande i nedsättningen (Aktiens genomsnittskurs) 
______________________________________________ 
det antal Aktier i bolaget som ligger till grund för inlösen av en 
Aktie minskat med talet 1 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 

Den omräknade Konverteringskursen fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av den 
angivna perioden om 25 handelsdagar och tillämpas vid Konvertering som verkställs därefter. 

Vid Konvertering som sker under tiden till dess att omräknad Konverteringskurs fastställts, ska 
bestämmelserna i punkt C sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning. 

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad 
Konverteringskurs fastställas. Härvid ska istället för 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 fråga är om 
minskning av aktiekapital – skulle genomföra 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 Konverteringskursen ske med 
tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan. 
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I. Ändamålsenlig omräkning 

Genomför Bolaget åtgärd som avses i punkt A-E, G, H eller M och skulle enligt Bolagets styrelses 
bedömning tillämpningen av de föreskrivna omräkningsformlerna med hänsyn till åtgärdens 
tekniska utformning eller av annat skäl inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska 
kompensation som Innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska styrelsen 
genomföra omräkningen av Konverteringskursen på det sätt styrelsen finner ändamålsenligt för 
att få ett skäligt resultat. 

J. Avrundning 

För fastställande av omräknad Konverteringskurs ska Konverteringskursen avrundas till två 
decimaler. 

K. Likvidation 

Vid likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får Konvertering inte vidare påkallas. Det gäller 
oavsett likvidationsgrunden och oberoende av om beslutet att Bolaget ska träda i likvidation 
vunnit laga kraft eller inte. 

Samtidigt som kallelse till bolagsstämma sker och innan bolagsstämma tar ställning till fråga om 
Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen ska Innehavarna genom 
meddelande enligt § 9 nedan underrättas om saken. I meddelandet ska tas in en erinran om att 
Konvertering inte får påkallas sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation. 

Skulle Bolaget lämna meddelande om att det överväger att frivilligt träda i likvidation, ska 
Innehavare – oavsett vad som sägs i § 4 om tidigaste tidpunkt för påkallande av Konvertering – 
ha rätt att göra påkallande av Konvertering från den dag då meddelandet lämnats. Det gäller 
dock bara om Konvertering kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den 
bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas. 

L. Fusion 

Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, varigenom 
Bolaget ska uppgå i annat bolag, får påkallande av Konvertering därefter inte ske. 

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska 
Innehavarna genom meddelande enligt § 9 nedan underrättas om fusionsavsikten. I 
meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda 
fusionsplanen samt ska Innehavarna erinras om att Konvertering inte får ske, sedan slutligt 
beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i föregående stycke. 

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska Innehavare äga rätt att 
påkalla Konvertering från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att 
Konvertering kan verkställas senast tre veckor före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, 
varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska godkännas. 

Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, varigenom 
Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska följande gälla. 
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Äger ett svenskt moderbolag samtliga Aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse sin 
avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget, för det 
fall att sista dag för påkallande av Konvertering enligt § 4 ovan infaller efter sådant 
offentliggörande, fastställa en ny sista dag för påkallande av Konvertering (Slutdagen). Slutdagen 
ska infalla inom 60 dagar från offentliggörandet. 

M. Delning 

Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen, 
varigenom Bolaget ska delas genom att en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett 
eller flera aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, tillämpas en omräknad 
Konverteringskurs, enligt principerna för extraordinär utdelning i punkt G ovan. Omräkningen 
ska baseras på den del av Bolagets tillgångar och skulder som övertas av övertagande bolag. 

Om samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot 
vederlag till aktieägarna i Bolaget ska bestämmelserna om likvidation enligt punkt K ovan äga 
motsvarande tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att begära Konvertering upphör samtidigt 
med registreringen enligt 24 kap 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till Innehavare ska 
ske senast två månader innan delningsplanen underställs bolagsstämman. 

N. Tvångsinlösen 

Äger ett svenskt moderbolag, självt eller tillsammans med dotterföretag, mer än 90 procent av 
Aktierna i Bolaget, och offentliggör moderbolaget sin avsikt att påkalla tvångsinlösen, ska vad 
som i sista stycket punkt L sägs om Slutdag äga motsvarande tillämpning. 

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i denna punkt, ska Innehavare 
äga rätt att göra sådant påkallande av Konvertering fram till och med Slutdagen. Bolaget ska 
senast fem veckor före Slutdagen genom meddelande enligt § 9 nedan erinra Innehavarna om 
denna rätt samt att påkallande av Konvertering inte får ske efter Slutdagen. 

Har majoritetsägaren enligt 22 kap 6 § aktiebolagslagen begärt att en tvist om inlösen ska 
avgöras av skiljemän, får Konvertibler inte utnyttjas för Konvertering förrän inlösentvisten har 
avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft. Om den tid inom vilken 
Konvertering får ske löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter, har Innehavaren 
ändå rätt att utnyttja Konvertibeln under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft. 

O. Upphörd eller förfallen likvidation, fusion eller delning 

Oavsett vad som sagts under punkt K, L och M om att Konvertering inte får verkställas efter 
beslut om likvidation eller godkännande av fusionsplan eller delningsplan, ska rätten till 
Konvertering åter inträda om likvidationen upphör eller frågan om fusion eller delning förfaller. 

P. Konkurs eller företagsrekonstruktion 

Vid Bolagets konkurs eller om beslut fattas om att Bolaget ska bli föremål för 
företagsrekonstruktion får påkallande av Konvertering inte ske. Om konkursbeslutet eller 
beslutet om företagsrekonstruktion hävs av högre rätt, återinträder rätten till Konvertering. 

Q. Byte av redovisningsvaluta 
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Genomför Bolaget byte av redovisningsvaluta, innebärande att Bolagets aktiekapital ska vara 
bestämt i annan valuta än svenska kronor, ska Konverteringskursen omräknas till samma valuta 
som aktiekapitalet är bestämt i. Sådan valutaomräkning ska ske med tillämpning av den 
växelkurs som använts för omräkning av aktiekapitalet vid valutabytet. 

Enligt ovan omräknad Konverteringskurs fastställs av Bolaget och ska tillämpas vid Konvertering 
som verkställs från och med den dag som bytet av redovisningsvaluta får verkan. 

R. Motsvarande villkor för kupongbolag 

I de fall ovan angivna omräkningsvillkor hänvisar till avstämningsdagen och Bolaget vid 
omräkningstillfället inte är Avstämningsbolag ska istället för avstämningsdagen tillämpas 
jämförlig tidpunkt som används i motsvarande villkor för kupongbolag. 

§ 9 Meddelanden 

Meddelanden rörande Konvertiblerna ska skriftligen genom brev eller e-post tillställas varje 
Innehavare under adress som är känd för Bolaget. 

§ 10 Ändring av villkor 

Bolagets styrelse har rätt att för Innehavarnas räkning besluta om ändring av dessa villkor i den 
mån lagstiftning, domstolsavgörande, Euroclears eller myndighets beslut gör det nödvändigt att 
ändra villkoren eller om det i övrigt – enligt styrelsens bedömning – av praktiska skäl är 
ändamålsenligt eller nödvändigt att ändra villkoren och Innehavarnas rättigheter inte i något 
hänseende försämras. 

§ 11 Sekretess 

Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift 
om Innehavare. Bolaget äger rätt att i förekommande fall få följande uppgifter från Euroclear 
om Innehavares konto i Bolagets avstämningsregister: 

i) Innehavarens namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress; 

ii) Nominellt belopp Konvertibler. 

§ 12 Preskription 

Rätten till betalning av lånebeloppet preskriberas tio år efter förfallodagen. Rätten till 
räntebetalning preskriberas tre år efter respektive ränteförfallodag. De medel som avsatts för 
betalning som preskriberats tillkommer Bolaget. 

§ 13 Förvaltare  

Om Bolaget är Avstämningsbolag äger den som enligt 5 kap 14 § aktiebolagslagen har rätt att i 
stället för aktieägare införas i Bolagets aktiebok, rätt att registreras på konto som Innehavare. 
Sådan förvaltare äger mottaga betalning av ränta eller lånebelopp, som eljest skulle ha tillställts 
Innehavaren, och ska även i övrigt betraktas som Innehavare vid tillämpning av dessa villkor. 

§ 14 Ansvarsbegränsning 
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Ansvar för Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear – beträffande Euroclear med beaktande 
av bestämmelserna i lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument – kan inte göras 
gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk 
myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande 
omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget, 
kontoförande institut eller Euroclear själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.  

Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear är inte skyldig att ersätta skada som uppkommer, 
om Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear varit normalt aktsam. Bolaget, kontoförande 
institut eller Euroclear är i intet fall ansvarig för indirekt skada. Föreligger hinder för Bolaget, 
kontoförande institut eller Euroclear att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på 
grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har 
upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall Bolaget betala ränta efter den räntesats som 
gällde på förfallodag. 

§ 15 Tillämplig lag 

Svensk lag gäller för dessa Konvertibler och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan i 
anledning av dessa villkor ska väckas vid den tingsrätt där Bolagets styrelse har sitt säte eller vid 
sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget. 

 

_______________________ 
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Bilaga 2B 

 

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I 
RATOS AB (PUBL) 

§ 1 Definitioner 

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. 

”Aktie” aktier av serie B i Bolaget; 

”Avstämningsbolag” bolag som har infört avstämningsförbehåll i bolagsordningen och anslutit 
sina aktier till Euroclear;  

”Avstämningskonto” konto vid Euroclear för registrering av sådana finansiella instrument som 
anges i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av 
finansiella instrument; 

”Bankdag” dag som i Sverige inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som 
beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag 
i Sverige; 

”Bolaget” 

”Cashless exercise” 

Ratos AB (publ), org.nr 556008-3585; 

kontantlöst utnyttjande av Teckningsoption; 

”Euroclear” Euroclear Sweden AB; 

”Innehavare” innehavare av Teckningsoption med rätt till Teckning av nya Aktier; 

”Marknadsplats” Nasdaq Stockholm eller annan liknande reglerad eller oreglerad marknad; 

”Optionsbevis” bevis till vilket knutits ett visst antal Teckningsoptioner; 

”Teckningsoption ” rätt att teckna Aktie mot kontant betalning; 

”Teckning” Teckning av Aktier som sker med stöd av Teckningsoptioner; och 

”Teckningskurs” den kurs till vilken Teckning av ny Aktie kan ske. 
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§ 2 Teckningsoptioner 

Det sammanlagda antalet Teckningsoptioner uppgår till högst 900 000. Teckningsoptionerna 
representeras av Optionsbevis. Optionsbevisen är ställda till viss man eller order. 
Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. 

Om Bolaget är Avstämningsbolag får Bolagets styrelse fatta beslut om att Teckningsoptionerna 
ska registreras på Avstämningskonto (d.v.s. att Euroclear ska registrera Teckningsoptionerna i 
ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av 
finansiella instrument). Vid sådant förhållande ska inga Optionsbevis eller andra värdepapper 
ges ut. Innehavare ska på Bolagets anmaning vara skyldig att omedelbart till Bolaget inlämna 
samtliga Optionsbevis representerande Teckningsoptioner samt meddela Bolaget erforderliga 
uppgifter om värdepapperskonto på vilket Innehavarens Teckningsoptioner ska registreras. 

För det fall Bolagets styrelse fattat beslut enligt andra stycket ovan, ska styrelsen därefter vara 
oförhindrad att, med de begränsningar som må följa av lag eller annan författning, fatta beslut 
om att Teckningsoptionerna inte längre ska vara registrerade på Avstämningskonto. 

§ 3 Rätt att teckna nya Aktier 

Innehavaren ska ha rätt att under perioden från och med den 30 april 2024 till och med den 
29 november 2024 eller till och med den tidigare eller senare dag som kan följa av § 8 nedan, 
för varje Teckningsoption teckna en ny Aktie. Innehavare kan endast teckna nya Aktier genom 
utnyttjande av Teckningsoptioner vid ett och samma tillfälle och sådant utnyttjande, med 
undantag för vad som anges nedan, måste innefatta Innehavarens samtliga Teckningsoptioner. 
Sådan rätt infaller dock endast under en period om 10 Bankdagar från och med första Bankdagen 
närmast efter offentliggörande av delårsrapport/bokslutskommuniké, samt under perioden från 
och med den 1 november 2024 till och med den 29 november 2024. Om teckning av Aktie med 
utnyttjande av Teckningsoption verkställs av en bank eller ett värdepappersinstitut enligt ett 
avtal om Cashless exercise och samtliga Teckningsoptioner inte utnyttjas för teckning av Aktie i 
enlighet med bankens eller värdepappersinstitutets regler för sådan Cashless exercise, kan 
innehavaren utnyttja outnyttjade Teckningsoptioner för teckning av Aktie vid senare tillfälle i 
enlighet med dessa villkor.  

Om totalavkastningen (det vill säga aktiekursutvecklingen med återinvesterade utdelningar) för 
Ratos aktier av Serie B uppgår till minst 10 procent fram till tidpunkten för utnyttjandet, ska 
teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoption motsvara 100 procent av den 
volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktier av serie 
B under perioden från och med den 10 mars 2021 till och med den 19 mars 2021, dock ej lägre 
än det aktuella kvotvärdet på aktie av serie B. Om totalavkastningen (det vill säga 
aktiekursutvecklingen med återinvesterade utdelningar) för Ratos aktier av Serie B uppgår till 
mindre än 10 procent fram till tidpunkten för utnyttjandet, ska emellertid teckningskursen per 
aktie vid utnyttjande av teckningsoption motsvara 125 procent av den volymvägda 
genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktier av serie B under 
perioden från och med den 10 mars 2021 till och med den 19 mars 2021, dock ej lägre än det 
aktuella kvotvärdet på aktie av serie B.  

Startpunkten för beräkningen av totalavkastningen ska motsvara den volymvägda 
genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktier av serie B under 
perioden från och med den 10 mars 2021 till och med den 19 mars 2021 (motsvarande 8 
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handelsdagar), dock ej lägre än det aktuella kvotvärdet på aktie av serie B. Slutpunkten för 
beräkningen av aktiekursutvecklingen ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen enligt 
Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktier av serie B under en period om 8 handelsdagar 
omedelbart före utnyttjandet av teckningsoptionen. Därutöver ska utdelningar, med 
avstämningsdag från och med den 20 mars 2021 fram till utnyttjandet av teckningsoptionen, 
från Bolaget till aktieägare beaktas i beräkningen av totalavkastning (med teoretisk hänsyn taget 
avseende återinvestering av utdelningarna i Aktier). På samma vis ska eventuella andra 
bolagshändelser som medför att värde överförs från Bolaget till aktieägare, under perioden från 
och med den 20 mars 2021 fram till utnyttjandet av teckningsoptionen, beaktas. Omräkning av 
Teckningskurs liksom av det antal nya Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning 
av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan. 

Bolaget ska vara skyldigt att om Innehavare så påkallar under ovan angiven tid, emittera det 
antal Aktier som avses med anmälan om Teckning. 

§ 4 Teckning av Aktier 

Under tid Bolaget är Avstämningsbolag och Teckningsoption är registrerad på Avstämningskonto 
ska följande gälla. Vid Teckning ska ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till 
Bolaget eller ett av Bolaget anvisat kontoförande institut. 

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag eller om Teckningsoption inte är registrerad på 
Avstämningskonto ska Teckning ske genom skriftlig anmälan på teckningslista till Bolaget 
varvid antalet Teckningsoptioner som utnyttjas ska anges. Vid Teckning ska Innehavare i 
förekommande fall inlämna motsvarande Optionsbevis till Bolaget. 

§ 5 Betalning 

Vid Teckning ska betalning samtidigt erläggas kontant för det antal Aktier som Teckningen avser. 

Eventuell överkurs vid Teckning ska avsättas till Bolagets fria överkursfond. 

§ 6 Införande i aktiebok m.m. 

Om Bolaget är Avstämningsbolag vid Teckning verkställs Teckning och tilldelning genom att de 
nya Aktierna interimistiskt registreras på Avstämningskonto genom Bolagets försorg. Sedan 
registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på Avstämningskonto slutgiltig. Som 
framgår av § 8 nedan, senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering på 
Avstämningskonto. 

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag vid Teckningen, verkställs Teckning och tilldelning genom 
att de nya Aktierna tas upp i Bolagets aktiebok varefter registrering ska ske hos Bolagsverket. 

§ 7 Rätt till vinstutdelning 

Om Bolaget är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning rätt till 
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter 
det att Teckning verkställts. 
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Om Bolaget inte är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning i 
förekommande fall rätt till vinstutdelning första gången på närmast följande bolagsstämma efter 
det att Teckning verkställts. 

§ 8 Omräkning av Teckningskurs m.m. 

Genomför Bolaget någon av nedan angivna åtgärder gäller, beträffande den rätt som tillkommer 
Innehavare, vad som följer enligt nedan. 

Inte i något fall ska dock omräkning enligt bestämmelserna i denna § 8 kunna leda till att 
Teckningskursen understiger kvotvärdet på Bolagets Aktier. 

A. Fondemission 

Genomför Bolaget en fondemission ska Teckning – där Teckning görs på sådan tid, att den inte 
kan verkställas senast tre veckor före bolagsstämma, som beslutar om emissionen – verkställas 
först 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 delta i emissionen. Slutlig registrering på Avstämningskonto sker först efter 
avstämningsdagen för emissionen. 

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag vid tiden för 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 för bolagsstämmans beslut ha rätt att delta 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 utförs av Bolaget enligt följande formel: 
 

omräknad 
Teckningskurs 

= föregående Teckningskurs x antalet Aktier före 
fondemissionen 
______________________________________________ 
antalet Aktier efter fondemissionen 

 

omräknat antal Aktier 
som varje 
Teckningsoption ger 
rätt att teckna 

= föregående antal Aktier, som varje Teckningsoption ger rätt 
att teckna x antalet Aktier efter fondemissionen 
__________________________________________________ 
antalet Aktier före fondemissionen 

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställs snarast möjligt efter 
bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas i förekommande fall först efter 
avstämningsdagen för emissionen. 

B. Sammanläggning eller uppdelning (split) 
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Vid sammanläggning eller uppdelning (split) av Bolagets befintliga Aktier har bestämmelserna i 
punkt A motsvarande tillämpning, varvid i förekommande fall som avstämningsdag ska anses 
den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear. 

C. Nyemission av Aktier 

Vid nyemission med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya Aktier mot kontant betalning 
eller mot betalning genom kvittning ska följande gälla beträffande rätten att delta i emissionen 
på grund av Aktie som tillkommit på grund av Teckning med utnyttjande av Teckningsoption: 

1. Beslutas emissionen av Bolagets styrelse under förutsättning av bolagsstämmans 
godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i emissionsbeslutet 
och, i förekommande fall, i underrättelsen enligt 13 kap 12 § aktiebolagslagen till 
aktieägarna, anges den senaste dag då Teckning ska vara verkställd för att Aktie, som 
tillkommit genom Teckning, ska medföra rätt att delta i emissionen. 

2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Teckning – där anmälan om Teckning görs på 
sådan tid, att Teckningen inte kan verkställas senast tre veckor före den bolagsstämma 
som beslutar om emissionen – verkställas först sedan Bolaget verkställt omräkning. Aktie, 
som tillkommit på grund av sådan Teckning, upptas interimistiskt på Avstämningskonto, 
vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på 
Avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen. 

Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer 
tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av det antal Aktier som varje 
Teckningsoption berättigar till Teckning av. 

 

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel: 
 

omräknad 
Teckningskurs 

= föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs 
under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden 
(Aktiens genomsnittskurs) 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav 
framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten 

 

omräknat antal Aktier 
som varje 
Teckningsoption ger 
rätt att teckna 

= föregående antal Aktier, som varje Teckningsoption ger rätt 
att teckna x Aktiens genomsnittskurs ökad med det på 
grundval därav framräknade teoretiska värdet på 
teckningsrätten 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 
teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta 
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betalkursen enligt Marknadsplatsens officiella kurslista. 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 beräknas enligt följande formel: 
 

teckningsrättens värde = det antal nya Aktier som högst kan komma att utges enligt 
emissionsbeslutet x Aktiens genomsnittskurs minus 
Teckningskursen för den nya Aktien 
___________________________________________________ 
antalet Aktier före emissionsbeslutet 

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

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som belöper på varje 
Teckningsoption ska fastställas av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens utgång och 
tillämpas vid Teckning som verkställs därefter. 

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad 
Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas enligt denna punkt C. Härvid ska istället för 
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, 
varvid det antal Aktier, som varje Teckningsoption före 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 upptas i aktieboken som interimsaktier. Sedan 
omräkningarna har fastställts upptas de nya Aktierna i aktieboken som aktier. 

D. Emission av konvertibler eller teckningsoptioner 

Vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna och mot 
kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, såvitt gäller teckningsoptioner, utan 
betalning, har bestämmelserna i punkt C första stycket 1 och 2 om rätten att delta i nyemission 
på grund av Aktie som tillkommit genom Teckning motsvarande tillämpning. 

Vid Teckning som verkställs i sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer 
tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som belöper på varje 
Teckningsoption. 

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel: 
 

omräknad 
Teckningskurs 

= föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs 
under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden 
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(Aktiens genomsnittskurs) 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde 

 

omräknat antal Aktier 
som varje 
Teckningsoption ger 
rätt att teckna 

= föregående antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att 
teckna x Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens 
värde 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 

Teckningsrättens värde ska anses motsvara det matematiskt framräknade värdet efter justering 
för nyemission och med beaktande av marknadsvärdet beräknat i enlighet med vad som anges 
i punkt C ovan. 

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som belöper på varje 
Teckningsoption ska fastställas av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens utgång och 
tillämpas vid Teckning som verkställs därefter. 

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad 
Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas enligt denna punkt D. Härvid ska istället för 
vad som anges beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en 
oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. 

Vid Teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal 
Aktier som belöper på varje Teckningsoption fastställs, ska bestämmelsen i punkt C sista stycket 
ovan äga motsvarande tillämpning. 

E. Erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i punkt A-D 

Vid ett erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i punkt A-D att av Bolaget förvärva 
värdepapper eller rättighet av något slag, ska vid Teckning som påkallas på sådan tid, att 
därigenom erhållen Aktie inte medför rätt att delta i erbjudandet, tillämpas en omräknad 
Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna. 
Detsamma gäller om Bolaget beslutar att enligt nämnda principer till aktieägarna dela ut 
värdepapper eller rättigheter utan vederlag. 

Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande formel: 
 

omräknad 
Teckningskurs 

= föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs 
under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (Aktiens 
genomsnittskurs) 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till 
deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde) 
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omräknat antal Aktier 
som varje 
Teckningsoption ger 
rätt att teckna 

= föregående antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att 
teckna x Aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens 
värde 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 

Om aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten att 
delta i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Värdet på inköpsrätten ska så långt 
möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som 
kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet. 

Om aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller handel med inköpsrätter annars inte ägt rum, ska 
omräkningen av Teckningskursen ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges 
ovan, varvid värdet av rätten att delta i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av 
den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som kan bedömas ha uppkommit till 
följd av erbjudandet. 

Den omräknade Teckningskursen fastställs av Bolaget snarast möjligt efter erbjudandetidens 
utgång och tillämpas vid Teckning som verkställs sedan den omräknade kursen fastställts. 

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad 
Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas. Härvid ska istället för vad som anges 
beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende 
värderingsman utsedd av Bolaget. 

Vid Teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal 
Aktier som belöper på varje Teckningsoption fastställts, ska bestämmelsen i punkt C sista stycket 
ovan äga motsvarande tillämpning. 

F. Nyemission eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner 

Vid nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner med 
företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning 
eller, såvitt gäller teckningsoptioner, utan betalning, får Bolaget besluta att ge samtliga 
Innehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje 
Innehavare, utan hinder av att Teckning på grund av Teckningsoption inte har verkställts, anses 
vara ägare till det antal Aktier som Innehavaren skulle ha erhållit, om Teckning verkställts efter 
den Teckningskurs som gällde och det antal Aktier som belöpte på varje Teckningsoption vid 
tidpunkten för beslutet om emission. 

Vid ett sådant riktat erbjudande till aktieägarna som avses i punkt E ovan, ska föregående stycke 
ha motsvarande tillämpning. Det antal Aktier som Innehavaren ska anses vara ägare till ska 
därvid fastställas efter den Teckningskurs som gällde och det antal Aktier som belöpte på varje 
Teckningsoption vid tidpunkten för beslutet om erbjudande. 

Om Bolaget skulle besluta att ge Innehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i 
punkt F, ska någon omräkning enligt punkt C, D eller E av Teckningskursen inte äga rum. 
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G. Kontant utdelning till aktieägarna 

Vid kontant utdelning till aktieägarna ska vid Teckning som påkallas på sådan tid att Aktie som 
erhålls när Teckningen verkställs inte medför rätt till utdelningen tillämpas en omräknad 
Teckningskurs som belöper på varje Teckningsoption.  

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande:  

Omräkning av Teckningskursen skall göras med tillämpning av samma värderingsmetodik 
(Black & Scholes) och med samma ingångsvärden som användes vid fastställande av 
optionspremien, med undantag för att antagen utdelning om noll kronor skall ersättas med 
faktisk utdelning. Omräkning av Teckningskursen skall göras med ett sådant belopp att 
optionens värde skall vara detsamma efter omräkningen av Teckningskursen, och med 
beaktande av den faktiska utdelningen, som optionens värde före omräkningen.  

Den omräknade Teckningskursen som belöper på varje Teckningsoption fastställs av Bolaget 
två Bankdagar efter utdelningen har utbetalats och tillämpas vid Teckning som verkställs 
därefter. 

Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs som varje 
Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställts, ska bestämmelserna i punkt C, sista 
stycket ovan, äga motsvarande tillämpning. 

 

H. Minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna 

Vid minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna, tillämpas en omräknad 
Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som belöper på varje Teckningsoption. 

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel: 
 

omräknad 
Teckningskurs 

= föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs 
under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då 
Aktien noteras utan rätt till återbetalning (Aktiens 
genomsnittskurs) 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas 
per Aktie 

 

omräknat antal Aktier 
som varje 
Teckningsoption ger 
rätt att teckna 

= föregående antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att 
teckna x Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som 
återbetalas per Aktie 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 
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Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av Aktier ska i stället för det 
faktiska belopp som återbetalas per Aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt 
följande: 
 

beräknat 
återbetalningsbelopp 
per Aktie 

= det faktiska belopp som återbetalas per inlöst Aktie minskat 
med Aktiens genomsnittliga betalkurs under en period om 25 
handelsdagar närmast före den dag då Aktien noteras utan rätt 
till deltagande i nedsättningen (Aktiens genomsnittskurs) 
___________________________________________________ 
det antal Aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en 
Aktie minskat med talet 1 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 

Den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på varje 
Teckningsoption fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 
25 handelsdagar och 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 punkt 
C, sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning. 

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad 
Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas. Härvid ska istället för 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 fråga är om 
minskning av aktiekapital – skulle genomföra 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 så långt möjligt av de 
principer som anges ovan. 

I. Ändamålsenlig omräkning 

Genomför Bolaget åtgärd som avses i punkt A-E, G, H eller M och skulle enligt Bolagets styrelses 
bedömning tillämpningen av de föreskrivna omräkningsformlerna med hänsyn till åtgärdens 
tekniska utformning eller av annat skäl inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska 
kompensation som Innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska styrelsen 
genomföra omräkningen av Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på 
varje Teckningsoption på det sätt styrelsen finner ändamålsenligt för att få ett skäligt resultat. 

J. Avrundning 

För fastställande av omräknad Teckningskurs ska Teckningskursen avrundas till två decimaler. 

K. Likvidation 
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Vid likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får Teckning inte vidare verkställas. Det gäller 
oavsett likvidationsgrunden och oberoende av om beslutet att Bolaget ska träda i likvidation 
vunnit laga kraft eller inte. 

Samtidigt som kallelse till bolagsstämma sker och innan bolagsstämma tar ställning till fråga om 
Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen ska Innehavarna genom 
meddelande enligt § 9 nedan underrättas om saken. I meddelandet ska tas in en erinran om att 
Teckning inte får verkställas sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation. 

Skulle Bolaget lämna meddelande om att det överväger att frivilligt träda i likvidation, ska 
Innehavare – oavsett vad som sägs i § 3 om tidigaste tidpunkt för påkallande av Teckning – ha 
rätt att göra anmälan om Teckning av Aktier med utnyttjande av Teckningsoptioner från den dag 
då meddelandet lämnats. Det gäller dock bara om Teckning kan verkställas senast på tionde 
kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas. 

L. Fusion 

Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, varigenom 
Bolaget ska uppgå i annat bolag, får påkallande av Teckning därefter inte ske. 

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska 
Innehavarna genom meddelande enligt § 9 nedan underrättas om fusionsavsikten. I 
meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda 
fusionsplanen samt ska Innehavarna erinras om att Teckning inte får ske, sedan slutligt beslut 
fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i föregående stycke. 

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska Innehavare äga rätt att 
påkalla Teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att 
Teckning kan verkställas senast tre veckor före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, 
varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska godkännas. 

Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, varigenom 
Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska följande gälla. 

Äger ett svenskt moderbolag samtliga Aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse sin 
avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget, för det 
fall att sista dag för påkallande av Teckning enligt § 3 ovan infaller efter sådant offentliggörande, 
fastställa en ny sista dag för påkallande av Teckning (Slutdagen). Slutdagen ska infalla inom 60 
dagar från offentliggörandet. 

M. Delning 

Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen 
varigenom Bolaget ska delas genom att en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett 
eller flera aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, tillämpas en omräknad 
Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna. 
Omräkningen ska baseras på det delningsvederlag som tillkommer aktieägarna. 

Omräkningarna utföres av Bolaget enligt följande formler:  
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Omräknad 
Teckningskurs 

= föregående Teckningskurs x Aktiens Genomsnittskurs under en 
period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien 
noteras utan rätt till delningsvederlag 
___________________________________________________ 
Aktiens Genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar 
räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till 
delningsvederlag ökad med värdet av det delningsvederlag 
som utbetalas per aktie  

omräknat antal aktier 
som varje 
Teckningsoption ger 
rätt att teckna 

= föregående antal aktier som varje Teckningsoption berättigar 
till köp av x (Aktiens Genomsnittskurs under en period om 25 
handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras utan 
rätt till delningsvederlag ökad med värdet av det 
delningsvederlag som utbetalas per aktie) 
___________________________________________________ 
Aktiens Genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar 
räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till 
delningsvederlag 

Värdet av det delningsvederlag som utges per aktie skall för det fall delningsvederlaget utgår i 
form av aktier eller andra värdepapper som är föremål för notering på en reglerad marknad 
anses motsvara genomsnittet av den för varje handelsdag under ovan angiven period om 25 
handelsdagar framräknade volymvägda genomsnittliga betalkursen på Nasdaq Stockholm eller 
annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som 
slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller 
köpkurs skall inte ingå i beräkningen.  

För det fall delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som inte är föremål 
för notering skall värdet av delningsvederlaget så långt möjligt fastställas med ledning av den 
marknadsvärdesförändring avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd 
av delningsvederlagets utgivande.  

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och antal aktier fastställs av Bolaget två bankdagar efter 
utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar och skall tillämpas vid Teckning som 
verkställs därefter. 

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad 
Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas enligt denna punkt M. Härvid ska istället för 
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 fastställts, skall 
bestämmelserna i punkt C, sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.  

Innehavarna skall inte kunna göra gällande någon rätt enligt dessa villkor gentemot det eller de 
bolag som vid delning övertar tillgångar och skulder från Bolaget. 

Om samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot 
vederlag till aktieägarna i Bolaget ska bestämmelserna om likvidation enligt punkt K ovan äga 
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motsvarande tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att begära Teckning upphör samtidigt 
med registreringen enligt 24 kap 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till Innehavaren ska 
ske senast två månader innan delningsplanen underställs bolagsstämman. 

N. Tvångsinlösen 

Äger ett svenskt moderbolag, självt eller tillsammans med dotterföretag, mer än 90 procent av 
Aktierna i Bolaget, och offentliggör moderbolaget sin avsikt att påkalla tvångsinlösen, ska vad 
som i sista stycket punkt L sägs om Slutdag äga motsvarande tillämpning. 

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i denna punkt, ska Innehavare 
äga rätt att göra sådant påkallande av Teckning fram till och med Slutdagen. Bolaget ska senast 
fem veckor före Slutdagen genom meddelande enligt § 9 nedan erinra Innehavarna om denna 
rätt samt att påkallande av Teckning inte får ske efter Slutdagen. 

Har majoritetsägaren enligt 22 kap 6 § aktiebolagslagen begärt att en tvist om inlösen ska 
avgöras av skiljemän, får Teckningsoption inte utnyttjas för Teckning förrän inlösentvisten har 
avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft. Om den tid inom vilken 
Teckning får ske löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter, har Innehavaren ändå 
rätt att utnyttja Teckningsoption under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft. 

O. Upphörd eller förfallen likvidation, fusion eller delning 

Oavsett vad som sagts under punkt K, L och M om att Teckning inte får verkställas efter beslut 
om likvidation eller godkännande av fusionsplan eller delningsplan, ska rätten till Teckning åter 
inträda om likvidationen upphör eller frågan om fusion eller delning förfaller. 

P. Konkurs eller företagsrekonstruktion 

Vid Bolagets konkurs eller om beslut fattas om att Bolaget ska bli föremål för 
företagsrekonstruktion får Teckning med utnyttjande av Teckningsoption inte ske. Om 
konkursbeslutet eller beslutet om företagsrekonstruktion hävs av högre rätt, återinträder rätten 
till Teckning. 

Q. Byte av redovisningsvaluta 

Genomför Bolaget byte av redovisningsvaluta, innebärande att Bolagets aktiekapital ska vara 
bestämt i annan valuta än svenska kronor, ska Teckningskursen omräknas till samma valuta som 
aktiekapitalet är bestämt i. Sådan valutaomräkning ska ske med tillämpning av den växelkurs 
som använts för omräkning av aktiekapitalet vid valutabytet. 

Enligt ovan omräknad Teckningskurs fastställs av Bolaget och ska tillämpas vid Teckning som 
verkställs från och med den dag som bytet av redovisningsvaluta får verkan. 

R. Motsvarande villkor för kupongbolag 

I de fall ovan angivna omräkningsvillkor hänvisar till avstämningsdagen och Bolaget vid 
omräkningstillfället inte är Avstämningsbolag ska istället för avstämningsdagen tillämpas 
jämförlig tidpunkt som används i motsvarande villkor för kupongbolag. 

§ 9 Meddelanden 
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Meddelanden rörande Teckningsoptionerna ska skriftligen genom brev eller e-post tillställas 
varje Innehavare under adress som är känd för Bolaget. 

§ 10 Ändring av villkor 

Bolagets styrelse har rätt att för Innehavarnas räkning besluta om ändring av dessa villkor i den 
mån lagstiftning, domstolsavgörande, Euroclears eller myndighets beslut gör det nödvändigt att 
ändra villkoren eller om det i övrigt – enligt styrelsens bedömning – av praktiska skäl är 
ändamålsenligt eller nödvändigt att ändra villkoren och Innehavarnas rättigheter inte i något 
hänseende försämras. 

§ 11 Sekretess 

Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift 
om Innehavare. Bolaget äger rätt att i förekommande fall få följande uppgifter från Euroclear 
om Innehavares konto i Bolagets avstämningsregister: 

i) Innehavarens namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress; 

ii) antal Teckningsoptioner. 

§ 12 Förvaltarregistrering 

Om Bolaget är Avstämningsbolag äger den som erhållit tillstånd enligt 5 kap 14 § 
aktiebolagslagen att istället för aktieägare införas i bolagets aktiebok, rätt att registreras på 
konto som Innehavare. Sådan förvaltare skall betraktas som Innehavare vid tillämpning av dessa 
villkor.  

§ 13 Ansvarsbegränsning 

Ansvar för Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear – beträffande Euroclear med beaktande 
av bestämmelserna i lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument – kan inte göras 
gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk 
myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande 
omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget, 
kontoförande institut eller Euroclear själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.  

Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear är inte skyldig att ersätta skada som uppkommer, 
om Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear varit normalt aktsam. Bolaget, kontoförande 
institut eller Euroclear är i intet fall ansvarig för indirekt skada. Föreligger hinder för Bolaget, 
kontoförande institut eller Euroclear att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i 
första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. 

§ 14 Tillämplig lag 

Svensk lag gäller för dessa Teckningsoptioner och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan 
i anledning av dessa villkor ska väckas vid den tingsrätt där Bolagets styrelse har sitt säte eller 
vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget. 

_______________________ 
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Evidence of Intent

Last updated: Fri 06 Mar 2020 14:08:40 UTC

1. Purpose

The purpose of this document Evidence of Intent is to secure a) evidence of intent to sign and b) evidence of what Sign Material there was intent to sign, to avoid claims that different Sign Material was viewed than what was the output in the final Evidence Package.

2. Screen captures

When a person signs a document using Scrive eSign a screen capture is executed on the person´s screen and saved by Scrive eSign. When sealing the signed document Scrive eSign includes the screen captures from all signing parties into this document. 

The screen capture technology used sometimes fails to execute the screen capture. Therefore, in case the screen capture technology would fail, a screen capture with a reference signing view is prepared in Scrive eSign at each production upgrade and Upon sealing the document, Scrive eSign includes the latest reference screen captures in this Evidence of Intent as a reference. Important to note is also that, in the event log below each time stamp reflects the clock of the client, which may be different from the clock of Scrive eSign.

		Time		IP		Event

		2021-03-10 13:07:16.803 UTC		151.236.201.149		Erik Brändström (EB) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2021-03-10 13:07:34.167 UTC		151.236.201.149		Erik Brändström (EB) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-02-18 13:07:56 UTC.

		2021-03-10 13:08:40.474 UTC		81.229.17.29		Katarina Söderbaum (KS) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2021-03-10 13:10:34.498 UTC		81.229.17.29		Katarina Söderbaum (KS) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-02-18 13:07:56 UTC.

		2021-03-10 13:18:37.79 UTC		31.15.41.250		Per-Olof Söderberg (PS) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2021-03-10 13:18:47.006 UTC		31.15.41.250		Per-Olof Söderberg (PS) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-02-18 13:07:56 UTC.

		2021-03-10 14:06:19.713 UTC		81.235.162.3		Magnus Stephensen (MS) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2021-03-10 14:06:30.685 UTC		81.235.162.3		Magnus Stephensen (MS) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-02-18 13:07:56 UTC.
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1. Definitions

“Attachments” means attachments to the Main Document provided by the Author or Signatories.

“Author” means the person(s) that configure the Workflow Settings.

“Clock Error Samples” means the term as defined in the Attachment Evidence of Time.

“Delivery Method” means the method to deliver the invitation to participate in a Workflow Session.

“Design View” means the administrative user interface of Scrive eSign for the purpose of configuring the Workflow Settings.

“Evidence Attachments” means the attachments with additional evidence inserted into the Final PDF as explained in section 8, the attachments are Evidence Quality of Scrive E-Signed Documents, Service Description, Evidence Quality Framework, Evidence Log, Evidence of Intent, Evidence of Time and Digital Signature Documentation.

“Evidence Material” means the Final PDF including the inserted Evidence Attachments. 

“Evidence Package” means the Evidence Material sealed with a digital signature.

“Field Data” means data associated with text fields, checkboxes, radio buttons and signature boxes in the Main Document.

“Final PDF” means the final Main Document after all Signatories have signed, including Field Data rendered with the placements defined by the Author in the Workflow Settings.

“Initiator” means the person that initiates Workflow Execution.

“Initiated Workflow” means a set of Workflow Settings where Workflow Execution has been initiated.

“Integrated System” means a system that communicates with Scrive eSign via the Scrive API.

“Main Document” means the document that is displayed in the Design View and Sign View and is possible to edit with Field Data.

“Party” or “Parties” means persons participating in the Workflow Execution.

“Role” means the Role of a Party during a Workflow Session.

“Scrive API” means the application programming interface of Scrive eSign.

“Sign Material” means the material being reviewed, signed and completed by the Parties during Workflow Execution, including a) the Main Document, b) Attachments and c) Field Data.

“Sign View” means the graphic user interface in Scrive eSign’s web based interface, for the Parties to review and for Signatories to sign the Sign Material.

“Signatory” means a person that has been defined to sign the Sign Material in the Sign View during a Session.

“Signature Confirmation Section” is the final section where the Signatory is asked if they are sure that they wish to sign the document.

“Signature Drawing Modal” is the modal where the Signatory is asked to draw or type their signature.

“Template Workflow” means Workflow Settings saved by an Author for later reuse. “Transaction Logs” means database logs in Scrive eSign, including records of the Signatories activities in Scrive eSign.

“User” is a person or a group of persons with an account in Scrive eSign which is linking to a verified email address.

“Viewer” means a person that has been defined to only have access to view the Sign Material in the Workflow Session.

“Workflow Execution” means when Scrive eSign guides the Parties through Workflow Sessions as configured in the Workflow Settings.

“Workflow Session” means a set of activities defined for a Party to execute the assigned Role. A Party can be assigned multiple Workflow Sessions.

“Workflow Settings” means any combination of settings in section 3 defining how the Parties can interact with the Sign Material during Workflow Execution.

2. Purpose 

The purpose of this document is to explain how Scrive eSign worked at any given point in time to facilitate the full understanding of the process that generated the final Evidence Package. Each time Scrive eSign is updated with new features this document is also updated. The scope of the document is to describe the Scrive eSign system in full. Because it is possible to initiate Workflow Execution via API it is possible that parts of the e-signing workflow have happened outside of Scrive eSign. Because Scrive can only document features that are within our control, parts of a workflow may have happened outside the scope of this document.

3. Design the workflow (Author)

Workflow Settings are defined in the Design View by the Author. The features for designing the Workflow Settings are clustered in the Design View in three main sections. We describe the features in these sections according to the structure in the Design View.

3.1 Add Parties

3.1.1 Simple Workflow Session

Add a Workflow Session and add information about the Party participating in the Workflow Session. You can add an infinite number of Workflow Sessions. The minimum amount of Workflow Sessions is one.

3.1.2 Mass-signing Workflow Session

To replicate a Template Process multiple times with many separate Parties it is practicable to add the Parties in bulk. This feature enables adding a list of Parties to a Workflow Session as a CSV file. When initiating the process Scrive eSign will automatically replicate the process for every row in the CSV file and include the Party information of that row to that Workflow Session.

3.1.3 Invitation order

Select in what order the Parties shall receive the invitation to participate. Parties can receive the invitation in parallel, in sequence, or a combination of these.

3.1.4 Role

Define if the Party should be Signatory or Viewer.

3.1.5 Invitation method

Select how the Party shall receive the invitation to participate in the Workflow Session. The delivery methods available are a) email, b) SMS, c) email and SMS and d) in-person delivery or e) API.

		Email

		An email invitation is sent including a link to the Sign View.



		SMS

		An SMS is sent including a link to the Sign View.



		Email and SMS

		Both email and SMS delivery as described above.



		In-person

		No invitation is sent. The Initiator can give the Party access to the Sign View, by personally presenting it on a device selected by Initiator.



		API

		No invitation is sent. The Initiator can select to give access to the Sign View by sharing the URL or an Author can set up a workflow where the Party is redirected from a webpage hosted by the Author to the Sign View.





3.1.6 Authentication to view

Select what authentication should be required from a Signatory before accessing the Workflow Session to view the document. The alternatives are a) Swedish BankID, b) Norwegian BankID, c) Danish NemID or d) no additional authentication method.

3.1.7 Authentication to sign

Select what authentication method should be required from a Signatory. The alternatives are a) Swedish BankID, b) PIN verification by SMS or c) no additional authentication method.

3.1.8 Confirmation method

Select how the Party shall receive the confirmation that the document has been signed by all Parties and get access to the Evidence Package. The confirmation methods available are a) email, b) SMS, c) email and SMS and d) no delivery.

3.2 Place fields

3.2.1 Main Document upload

Upload the Main Document. Only PDFs are accepted for upload. 

3.2.2 Main Document removal

Remove the Main Document.

3.2.3 Text field

Drag and drop text fields into the document. Define the name of the text field (i.e. address, mobile and more) or select a predefined field, and define if it is a) mandatory for the Initiator, b) mandatory for Party completing the Workflow Session or c) optional. If left empty or editable during Workflow Execution, define what party can (if optional) or must (if mandatory) complete the text field during their Workflow Session. All information put into a text field will be printed onto the document. You can set the font size of the text field to a) small, b) normal, c) large or d) huge.

3.2.4 Checkbox

Drag and drop checkboxes into the document. Define the name of the checkbox (for traceability purposes), choose a checkbox size, and define if it is a) mandatory for the Initiator, b) mandatory for Party completing the Workflow Session or c) optional. If left empty or editable during Workflow Execution define what party can (if optional) or must (if mandatory) check the checkbox during their Workflow Session. The checkbox, empty or checked, will be printed onto the document.

3.2.5 Signature box

Drag and drop signature boxes into the document. Define the name of the signature box (for traceability purposes) and define if it is a) mandatory for the Party completing the Workflow Session or b) optional. If left empty or editable during Workflow Execution define what party can (if optional) or must (if mandatory) draw their signature during their Workflow Session. For some old browsers where JavaScript drawing doesn’t work, the Signatory can use their keyboard to type their signature with a name instead and a handwritten font will be used. The drawn or typed signature will be printed onto the document.

3.2.5 Radio buttons

Drag and drop radio button groups into the document. Define the name of the radio button group and the names of individual radio buttons (for traceability purposes), and choose a size for the radio buttons within the radio button group. It is mandatory for signing parties to select one of the radio button group options. The radio buttons, selected or not, will be printed onto the document.

3.3 Other settings

3.3.1 Add Attachment

The Author can upload documents to add as Attachments to the Main Document or delete previously uploaded Attachments. Only PDFs are accepted. The Author selects if the Attachment should be optional or mandatory to review. The Author selects if the Attachment should be merged with the main file or not.

3.3.2 Request Attachment

The Author can request that Parties are asked to upload documents during a Workflow Session, to add the documents as Attachments to the Main Document. The request is set per Party and an instruction text is required explaining what document is requested, requests can be made optional in which case the Party is not required to upload a document.

3.3.3 Main Document name

Name the Main Document. This is the name that will be communicated with the Parties throughout each Workflow Session. This will be the name of the Main Document in the Evidence Package.

3.3.4 Workflow Session language

Select in what language the Parties shall be guided throughout each Workflow Session. This will be the language of the text printed in the Verification Page.

3.3.5 Due date

Select the due date for the Signatories to sign. After the due date has passed the Signatories can no longer sign.

3.3.6 Automatic reminder

Select at what date an automatic reminder to sign shall be sent to the Signatories that haven’t yet signed.

3.3.7 Personal invitation message

Write a personal message that the Parties will receive when invited via email to participate in the Workflow Execution.

3.3.8 Personal confirmation message

Write a personal message that the Parties will receive via email when the document has been signed.

3.3.9 Edit Sign View UI

Adjust the UI in the Sign View. The following UI features can be added or removed a) header including logo and contact details, b) download PDF c) the button used in the Sign View to reject to sign, d) option to reply with a message, and e) footer.

3.4 Save as template workflow

The Workflow Settings in Design View can be saved as a Template Workflow for later Workflow Execution a single time (save as draft) or multiple times (save as template).

3.5 Settings available via API only

3.5.1 Set highlighting

It is possible, via the API, to enable highlighting in the Sign View for selected Signatories. Highlighting is the digital equivalent of a yellow mark on paper to emphasize something on the document. Highlights can be made by the selected Signatories, and cleared page-by-page, until they have signed the document, after which no more changes can be made. 

3.5.2 Field editable by Signatory

It is possible, via the API, to allow selected Signatories to change the value of certain fields, even if they were pre-filled by the Document Author. This is currently only available for email and mobile field types. The aim of this setting is to allow Signatories to update their email or mobile number, when the value set by the Document Author may be incorrect or outdated.

4. Initiate the workflow (Initiator)

A Workflow Execution needs to be started by an Initiator. This section describes the features which the Initiator can use to initiate the Workflow Execution. The Initiator may initiate the Workflow Execution in any of the following ways:

		start as Author and define the Workflow Settings in the graphic user interface of the Design View or an Integrated System, or programmatically through the Scrive API, and then initiate the Workflow Execution, or

		start as Initiator only and select a Template Workflow to initiate the Workflow Execution, or

		start as Author and select a Template Workflow to edit by any of the procedures for defining the Workflow Settings described in bullet a and then, after editing as Author, initiate the Workflow Execution.



4.1 Initiate Workflow Execution from Design View

After a Main Document has been uploaded and no mandatory information is missing it is possible to initiate Workflow Execution by clicking a button to start. When having clicked the button a modal is displayed and depending on the Workflow Settings different activities will be required from the Initiator to initiate Workflow Execution.

		Initiator role

		Sign order

		Instruction in modal



		Signatory

		Sign first

		Prompts to sign first before inviting others



		Signatory

		Sign second or later

		Prompts to invite others



		Viewer

		-

		Prompts to invite others





4.2 Initiate Workflow Execution from Template Workflow

Template Workflows can be accessed either via the Scrive eSign graphic user interface or via API. The following sections will describe how access can be done via the graphic user interface of Scrive eSign. In principle the same actions can be performed via the API.

4.2.1 List of Template Workflows

By logging in to his Scrive eSign account the Initiator can access a list of Template workflows from where it can initiate Workflow Execution. In the list of Template Workflows each Template Workflow is displayed in a list including name of the Template Workflow, time of latest change to Template Workflow, Delivery Method(s) and sharing status. In the template list view it is possible to do free text search on metadata to find Template Workflows.

4.2.2 Select to edit Template Workflow or directly initiate Workflow Execution

By clicking the name of a draft or template in the list of Template Workflows, different options will be made available depending on the Workflow Settings of the Template Workflow.

		Author/Not Author

		Locked from editing

		In-person delivery

		Options for next step



		Author

		Yes/No

		Yes

		Option to a) edit Workflow Settings or b) initiate signing on the device directly.



		Author

		Yes/No

		No

		Option to a) edit Workflow Settings or b) send for signature directly.



		Not Author

		Yes

		Yes

		Option to initiate signing on the device directly.



		Not Author

		No

		Yes

		Option to a) edit Workflow Settings or b) initiate signing on the device directly.



		Not Author

		Yes

		No

		Option to send for signature directly.





5. Administer the Workflow Execution (User)

The document view is the administrative counterpart of the Sign View. Here the User can review the Main Document, Attachments, Parties and progress history and also administer the Workflow Execution.

5.1 Progress history

The Workflow Session progress of each Signatory can be tracked in the progress history section. Each important event is listed with a status icon, time, Party and an explanatory text. Below is a list of the statuses used.

		Progress status

		Explanation



		Initiated signing

		The Initiator initiated the signing process.



		Email sent

		The invitation to access Sign View was sent via email.



		SMS sent

		The invitation to access Sign View was sent via SMS.



		Undelivered

		The external email or SMS system has reported that it could not deliver the email or SMS.



		Delivered

		The external email or SMS system has reported that it has delivered the email or SMS.



		Email opened 

		The external email system has reported that the email has been opened.



		Accessed view to authenticate

		The party opened the view to verify their identity before viewing the document.



		Authentication success

		The Party verified their identity with [AUTHENTICATION METHOD] to access the document.



		Reviewed online

		Opened the document online.



		Signed

		The button to complete signing was clicked in the Signature Confirmation Section or, if BankID was required to sign, the signing process was completed successfully in the BankID application.



		Rejected

		The button to reject signing was clicked in the final rejection section.



		Timed-out

		The due date for signing as set in the Workflow Settings passed and the document can’t be signed.



		Due date prolonged

		The Initiator prolonged the signing due date.



		Process cancelled

		The Initiator cancelled the signing process, the document can no longer be signed.



		Process edited

		The Workflow Process was edited in the Design View.



		Sealed

		Scrive eSign sealed the final PDF with a digital signature.



		Extended

		Scrive eSign sealed the Evidence Package (as defined in the Service Description) with a keyless digital signature.





5.2 Withdraw invitation

To withdraw an invitation to sign an Initiated Workflow, press the button to withdraw. The invitation to sign the selected Initiated Workflow will be withdrawn and they will no longer be possible to sign. If a Signatory clicks an invitation link to a withdrawn document they will land in a landing page with an instruction that the Workflow Execution has been cancelled.

5.3 Extend due date

If the due date to sign passed without all Signatories having signed the Initiator can extend the due date by pressing “extend due date”. The date is extended by as many days as are determined by the Initiator.

5.4 Restart document

If the document was cancelled or the due date passed the Initiator can select to restart the Workflow Execution by pressing the button to restart the Workflow Execution. The Initiator is then redirected to the Design View where he can edit the Workflow Settings and initiate Workflow Execution again.

5.5 Start signing

If Delivery Method was set to in-person or API, then there is an option for the Initiator to initiate the next in-person Workflow Session directly from this view. By selecting “start signing” the Initiator will be redirected to the Sign View.

5.6 Download document

If the document has been signed it can be downloaded by the Initiator by pressing the button to download the document.

5.7 Send reminder

To remind a Signatory to sign, press the button to send reminder. A reminder will be sent to the Signatory using the initial invitation Delivery Method selected by the Author.

5.8 Send document again

To send a completed Evidence Package again to a Party, press the button to send the document again which is next to the Party’s information. A message including the document, will be sent to the Signatory using the initial confirmation Delivery Method selected by the Author.

5.9 Change of authentication to view and authentication to sign methods

As long as the recipient hasn’t signed the Initiator can change the authentication to view and the authentication to sign methods.

5.10 Bounce management

If the email or SMS could not be delivered, the Initiator is informed of the problem via an email with a link to the Document View where the Initiator can edit the email or mobile number. A bounce can occur for multiple reasons, typically due to a) entering the wrong email or mobile number, b) SPAM filter settings of the receiving system or c) the recipient’s systems are down.

5.11 Review Attachments

Below the displayed document there is a section with all attached Attachments. The user can view or download Attachments.

5.12 Review evidence attachments

Below the Attachments section there is a section with all evidence attachments. The user can review or download the evidence attachments.

6. Follow the workflow (Party)

Smooth Workflow Execution is dependent on a series of events as executed by the Parties in close interaction with Scrive eSign. This section will describe the different components enabling the Workflow Execution. The features are listed in the order as they appear to the Signatory either chronologically or in the graphic user interface from the top and going down. What features appear to the Signatory depend on the Workflow Settings.

6.1 Overview of Workflow Execution

Before we look at the components of the Workflow Execution it might be useful to get an overview of the different steps of Workflow Execution as experienced by the Signatories and the Viewers.

		Accessing the Sign View: the Party either a) receives an email or SMS with an invitation to sign electronically and a link to the Sign View or, b) accesses a device (tablet, desktop computer, smartphone or other) with the Sign View already opened or c) is redirected from an Integrated System to the Sign View. 

		If set by the Author, the Signatory is asked to authenticate before they can proceed.

		Reviewing the Sign Material: the Party views the displayed Sign View and a) can read instructions at the top to follow the guiding arrow, b) depending on the Workflow Settings enter or not enter Field Data into the document (such as text, signatures, checks in checkboxes, choosing a radio button group option) and view/append required and optional attachments and c) scroll through all document pages to reach the sign or reject section.

		When enabled for the current signatory, the Initiator can highlight anything within the document being signed in real-time. 

		Signing the Sign Material: the Signatory presses the next button to proceed to the next step and, depending on the Workflow Settings, one of these four scenarios follow;



		If the Signatory has not yet drawn their signature inside the document a section appears with instructions to confirm their intent by clicking a button with the text “Sign”, or

		If the Signatory has not yet drawn their signature inside the document a section appears with instructions that they will finalise the signing process by clicking the button with the text “Finish”, or

		If the Signatory is required to authenticate with PIN by SMS before they can sign they a) type or view their mobile number, b) receive an SMS with a PIN, c) type the PIN into a input field and d) confirm their intent by clicking a button with the text “sign”, or

		If the Signatory is required to sign with Swedish BankID they sign using the Swedish BankID app on the device they chose to sign with.



		Receiving confirmation after signing: after having completed one of the above signing scenarios a confirmation message is displayed to the Signatory that the Sign Material has been signed. Depending on the Workflow Settings, each Party either receives or doesn’t receive a confirmation message. If it was set for the Party to receive a confirmation message it is sent either a) by email and including the Evidence Package, b) by SMS and including a URL-link to access the document on the web in Scrive eSign, or c) both by email and SMS as described above.



The following sections are more detailed descriptions of the features enabling the workflow in the summary above.

6.2 Accessing the Sign View

This is the workflow guiding the Parties to access the Sign Material in the Sign View.

6.2.1 Invitation message

Scrive eSign will send an invitation email and/or SMS to the Party, in the order as defined by the Workflow Settings. The email and/or SMS will include a URL-link to a Sign View specific to that Workflow Session.

6.2.2 List of Initiated Workflows

Initiated Workflows with Workflow Sessions available for signing directly on the device are listed in a list accessible to Users. Each Initiated Workflow is displayed in a list with document name, last event, name of Initiator and names of all Parties. An icon determines if the Party is the Initiator of the Initiated Workflow or has been invited by another Initiator to participate. By selecting an Initiated Workflow from the list the User will initiate a Workflow Session and access the Sign View.

6.3 Authenticate to view

This is the part where the Signatory is required to authenticate themselves before they can proceed to view the Sign Material.

6.3.1 Authentication to view

The name of the Author and the document is displayed. Personal information that is required to understand who should authenticate their identity is presented. The Signatory initiates the authentication process. If the authentication is successful the Signatory is redirected to the Sign View to view the Sign Material.

6.4 Reviewing the Sign Material

This is the workflow guiding the Signatory when they are reviewing the Sign Material before signing.

6.4.1 Contact information

In the header the Initiators name and mobile (if available) is displayed for contact purposes.

6.4.2 Branded header

Adjustments can be made to a) company logotype, b) background color of header, c) text font, and d) text color. If no branding has been selected, the default is the Scrive logotype and colors. Author can remove the header and footer in the Design View before initiating Workflow Execution.

6.4.3 Other branded Sign View components

Components of the Sign View that can be branded are a) text font type of all text, b) color of the guiding arrow, c) color and text font of text in the guiding arrows, d) color of buttons, and e) color and text font of the text in the buttons. In the Sign View, confirmation page after signing, the signing invitation email and confirmation email there is a discrete ”Powered by Scrive” text.

6.4.4 Signing header

This header stays at the top of the SIgn View as the signatory scrolls through the Main Document to sign. The header includes a) the name of the document, b) a button to activate highlighting (learn more below), c) a button to zoom in the Main Document and d) a button to zoom out the Main Document. By clicking the highlight button, the highlighting functionality is enabled and the scrolling functionality is disabled. Thus, instead of scrolling when touching the screen the touch will result in a yellow highlighting color being painted to the Main Document where the finger points. Highlighting starts when a finger is put to, or a mouse is clicked above, the Main Document. Highlighting stops when the finger is lifted or the mouse is released. To initiate highlighting again the highlighting button in the header has to be pressed again. If the highlighting functionality has been applied to the Main Document in the current Workflow Session, a clear button will also be available in the signing header. The clear button will allow highlighting to be cleared from one document page at a time, and “clear mode” will be enabled until any highlighting has been cleared, or until the cancel button is clicked to cancel clear mode.

6.4.5 Review instruction

Below the header there is a) the person’s name and b) a brief instruction on how to proceed to sign the document. The purpose of the name is to decrease the risk that a person mistakenly signs in another Signatory’s name. If the name was not supplied before Initiator initiated Workflow Execution, then only the brief instruction is displayed.

6.4.6 Mandatory/optional explanation

Explanation of the difference in instruction color between actions that are mandatory and actions that are optional. This appears if the Workflow Session includes optional and mandatory actions.

6.4.7 Download PDF

Option to download the Main Document and Attachments as PDF. This option is either displayed or not depending on if the Author defined that it should be displayed during the Workflow Session.

6.4.8 Document display

PNGs of the Main Document are displayed in up to 1040 px width.

6.4.9 Guiding arrow

The guiding arrow will guide the Party through the steps set as mandatory by the Author. The arrow will guide the Party by pointing at the next mandatory step and blink.

6.4.10 Text fields

There can be empty text fields that are mandatory or optional to complete for the Party and pre-filled fields that can be editable.

6.4.11 Checkboxes

There can be unchecked checkboxes that are mandatory or optional for the Party and pre-checked checkboxes that can be de-checked. Checkboxes can be small, medium, or large, at the discretion of the author.

6.4.12 Radio buttons

There can be radio button groups comprising of two or more radio button options. The Party must select one of the radio buttons for each radio button group. Each radio button group can be small, medium, or large, at the discretion of the author.

6.4.13 Signature box

If signatures are requested from the Signatory then signature boxes are displayed as colored areas on top of the document. If the Author has defined the signature as mandatory, then the guiding arrow will point to the colored area after previous mandatory fields have been completed. When clicking a signature box a signing workflow is initiated. Read more about the signing workflow in section “6.6 Signing the Sign Material”.

6.4.14 About you section

If there are input fields that are mandatory to include in the transaction but have not been placed on top of the document by the Author they are displayed in the about you section. This section is not visible if there is no mandatory information that has not been placed on top of the document for input.

6.4.15 Attachments section

For each attachment that has been added to the document by the Author a section is displayed including the title of the attachment and a button to show the attachment. The attachment can be viewed by clicking the button to show the attachment, then the section expands and displays the attachment in full to the Signatory. If an attachment was selected by the Author to be mandatory to review in the Workflow Settings then a) a checkbox is available next to the title of the attachment and b) a text stating that the signatory confirms that they have read and understood the content of the attachment is available next to the checkbox. The checkbox with the instruction to confirm that the Signatory has read and understood the content of the attachment must be checked before the Signatory can sign.

6.4.16 Requested attachments section

This is where, if requested, the signatory is instructed to upload additional documents as attachments. The signatory can choose not to upload an optional attachment by checking a checkbox. If attachments have been added by previous signatories in the same process, those are visible to the current signatory for review. This section is not visible if there are no requests for attachments from the signatory.

6.4.17 Signatories section

This section includes a list of the Signatories, their signing progress and a) Full name,,  and b) if applicable information about the Signatory is displayed such as organisation, organisation number, ID number, mobile number and email.

6.4.18 Reject or sign section

This is the last section in the Sign View. This section includes a reject button and a next button. By clicking the reject button the Signatory will initiate the rejection workflow and by clicking the next button the Signatory will initiate the signing workflow. If the Author has determined in the Sign View Settings that the reject button shall not be displayed to the Signatory, only the next button will be displayed.

6.5 Rejecting to sign the Sign Material

This is the workflow guiding the Signatory when they are rejecting to sign the Sign Material.

6.5.1 Reject button

At the bottom of the Sign View the signatory can reject the signing via clicking on a reject button. This button is visible if the Author has not disabled it in the Workflow Settings.

6.5.2 Rejection section

If the option to allow a rejection message was chosen in the Workflow Settings, upon clicking the button to reject the Signatory will enter a section where the Signatory can reject and, if so desired, write a rejection message to the Initiator. If a rejection message is not allowed, the Signatory will be asked to confirm the rejection directly, without the possibility of writing a rejection message. If the Signatory confirms the rejection, the Workflow Execution is cancelled and the Main Document can no longer be signed by any other Signatory.

6.5.3 Rejection confirmation page

After a rejection the Signatory is redirected to a page confirming that the signing was rejected and, if a rejection message was created, that the rejection message was sent to the Initiator.

6.6 Signing the Sign Material

The signing workflow is the workflow guiding the Signatory when they are signing the Sign Material.

6.6.1 Signature Drawing Modal

After the signature box has been clicked by the Signatory, the Signature Drawing Modal is opened and the Signatory is instructed to sign. The Signatory can draw their signature on a touchscreen or with a mouse. Once the Signatory has drawn their signature in the Signature Drawing Modal, they can click a button to proceed. Once they have clicked the button to go to the next step the modal closes and the signatory is scrolled to the next step defined by the Workflow Settings. 

6.6.2 PIN by SMS authentication and Signature Confirmation Section

If the authentication was set to PIN by SMS, the Signatory is either a) prompted to type the mobile number they want to use for authentication or b) if the mobile number was prefilled by the Initiator they can only view the mobile number. After the signatory has filled their mobile mobile number or reviewed the one that was prefilled by the Initiator and clicked to send the SMS, the Signature Confirmation Section appears with a) an input field for the PIN, b) a text if they wish to sign and let Scrive eSign register their signature and c) a button to confirm the PIN and complete the signing process. After the correct PIN has been supplied and the Signatory has confirmed that they wish to sign , the signature is registered and the Signature Registration Section is displayed.

6.6.3 Swedish BankID authentication and Signature Confirmation Section

If the authentication was set to Swedish BankID, the Signatory is either a) prompted to type the ID number they want to use for authentication, or b) if the ID number was prefilled by the Initiator this is already prefilled and not editable. After the signatory has a) filled their ID number or reviewed the one that was prefilled by the Initiator and b) clicked to initiate the authentication with Swedish BankID, the Signatory authenticates within the Swedish BankID application. When the authentication is completed in the Swedish BankID application, Scrive eSign registers the signature. 

6.6.4 Signature Confirmation Section

If the authentication was neither set to Swedish BankID nor PIN by SMS then the Signature Confirmation Section asks the Signatory if they wish to either “sign” (if no signature was drawn in the document using the Signature Drawing Modal) or “finish” (if a signature was drawn in the document using the Signature Drawing Modal) and let Scrive eSign register their signature. Once the Signatory has confirmed that they wish to sign or finish the signing process, the signature is registered and the Signature Registration Section is displayed.

6.7 Receiving the confirmation after signing

This is the workflow guiding the Signatory after they have signed the Sign Material.

6.7.1 Signature Registration Section

After the Signatory has confirmed their signature in the Signature Confirmation Section, the Signatory is redirected to the Signature Registration Section. The Signature Registration Section instructs the Signatory that their signature is being registered by Scrive eSign.

6.7.2 Signature confirmation page

After Scrive eSign has completed registering the signature of the Signatory, the Signatory is either redirected to:

		a custom confirmation page. Scrive does not regulate the custom confirmation page other than requiring that the confirmation page should not be misleading to the Signatory, thus it can include any information.

		the Scrive eSign standard confirmation page. The standard confirmation page includes information that the Signatory’s signature has been registered. If the Author had set that Scrive eSign should send an outgoing confirmation message, then the Signatory is also informed that an outgoing confirmation message was sent to the Signatory or that, if there are more Signatories to sign the document, an outgoing confirmation message will be sent to the Signatory after all Signatories have signed.

		the Signing Handover Interface, where a button is displayed leading to the Workflow Session for that next Signatory. This happens if there are other Signatories in line to sign after the Signatory that just signed, and the Delivery Method was set to in-person for any of those Signatories.



6.7.3 Signature confirmation message

If Author set that an outgoing confirmation message should be sent to the Signatory, a confirmation message is sent either via SMS, email or both. The confirmation message includes information that the document has now been signed by all Signatories. The email also includes an original of the Evidence Package and the SMS includes a link to access the Evidence Package online. If the Evidence Package is over 10MB Scrive eSign will not include the Evidence Package in the confirmation email and instead an instruction and a link to access the document will be supplied. If the Author set that a custom confirmation message shall be included in the outgoing confirmation message, the custom confirmation message set by the Author is included after the standard confirmation message texts.

7. Evidence collection

During the Workflow Execution Scrive eSign is collecting evidence to include into the Evidence Package.

7.1 Collecting missing Sign Material

At any time during the Workflow Execution, Scrive eSign presents the Sign Material in its current state in the Sign View meaning that it displays a) images of each page of the Main Document, b) links to all Attachments and c) renders all currently defined Field Data on the pages of the Main Document using the placements specified by the Author. As the process advances, the Sign Material is collected and produced through the following process:

		The Author uploads the initial Sign Material into Scrive eSign, consisting of the Main document, Author Attachments and initial Field Data.

		The Signatories will perform a review of the Sign Material in the Sign View. Depending on the Workflow Settings the Signatory can be asked to upload Signatory Attachments and add more Field Data, so that the Sign Material is completed. This step is reiterated until all Signatories have signed. 

		When the last Signatory has signed, the Sign Material has become fully completed and is locked from further modifications.



7.2 Producing the Transaction Logs

Scrive eSign executes the following activities to produce the Transaction Logs:

		Record as many as possible of the Signatories’ activities in Scrive eSign during Workflow Execution

		Record screenshots of the confirmation after the Signatories have signed through Scrive eSign

		Record system information of the Signatories’ client system

		Record system time of the Signatories’ activities in Scrive eSign



This section will explain the different procedures for recording the Transaction Logs as listed above.

7.2.1 Recording Signatories’ activities in Scrive eSign

Scrive eSign records events when the Signatory has interacted with Scrive eSign during Workflow Execution. The activities in Scrive eSign that are recorded are listed below. Coordinates X=0, Y=0 is the top-left corner of the page, X=1, Y=1 is the bottom-right corner.

		Sample event (as printed in the Evidence Log)

		Event explanation



		Scrive eSign sealed the Evidence Package (as defined in the Service Description) with a keyless digital signature.

		See section 8.1.11.



		Scrive eSign sealed the final PDF with a digital signature.

		See section 8.1.10 and 8.1.12.



		Scrive eSign prepared the final PDF, including evidence collected by Scrive eSign, before sealing with a digital signature.

		See sections 8.1.1 – 8.1.9 



		The party [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) verified their identity with [AUTHENTICATION METHOD] to access the document.

Data returned from the [AUTHENTICATION METHOD]:

Name: [NAMED RETURNED]
ID number: [ID NUMBER RETURNED]


Signature: [SIGNATURE RETURNED]
Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response: [OCSP RETURNED]

		See section 6.3.1.



		Scrive eSign sent an automatic reminder to sign using [DELIVERY METHOD] to [EMAIL@EXAMPLE.COM and 012-34 56 78] at the request of the user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]).

		See section 3.3.6.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) withdrew the invitation to sign and Scrive eSign disabled the possibility to sign for all parties.

		See sections 5.2.



		The user [NAME OF USER ([UNIQUE IDENTIFIER]] changed authentication for [NAME OF PARTY (UNIQUE IDENTIFIER)] from [OLD AUTHENTICATION METHOD] to [NEW AUTHENTICATION METHOD].

		See section 5.9.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) changed the email address for the party from [BAD@EXAMPLE.COM] to [GOOD@EXAMPLE.COM].

		See section 5.10.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) changed the mobile number for the party from [BAD-12 34 56] to [GOOD-12 34 56].  

		See section 5.10.



		Scrive eSign locked the document from further modifications by the parties.

		See section 7.1 step 3.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] checked the checkbox “[EXAMPLE ATTACHMENT NAME]”. The text next to the checkbox was “[ACCEPT ATTACHMENT CONDITIONS TEXT]”.

		See sections 3.3.1 and 6.4.15.

[ACCEPT ATTACHMENT CONDITIONS TEXT] is the text that was visible to the signatory and depends on the document’s language setting. In English it is "I have read and accepted the content of the attachment [EXAMPLE ATTACHMENT NAME]".



		The party [NAME OF PARTY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) deleted the attachment [ATTACHMENT NAME] previously uploaded by the party [NAME OF PARTY] ([UNIQUE IDENTIFIER]).

		See sections 3.3.2 and 6.4.16.



		Due to a system error Scrive eSign failed to finalise the Evidence Package (as defined in the Service Description) before sealing with a digital signature.

		Sometimes the system may fail to produce the Evidence Package as described in sections 8.1 – 8.3. This event is extremely rare.



		Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to [sign/review] the document sent via email to [PARTY@EXAMPLE.COM] was delivered.

		See sections 3.1.4 and 5.1.



		Scrive eSign’s external SMS delivery system reported that the invitation to [sign/review] the document sent via SMS to [012-34 56 78] was delivered.

		See sections 3.1.4 and 5.1.



		Scrive eSign sent an invitation to [sign/review] the document via [delivery method] to [PARTY@EXAMPLE.COM and/or 012-34 56 78]. The invitation included a link that when clicked lead to Scrive eSign’s online interface to [sign/review] documents. The invitation contained the following message: <BR/> <i>This is an example message text.</i>

		See sections 3.1.4, 3.3.7 and 5.1.



		Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent via email to [PARTY@EXAMPLE.COM] could not be delivered and continued attempts were cancelled.

		See section 5.1.



		Scrive eSign’s external SMS delivery system reported that the invitation sent via SMS to [012-34 56 78] could not be delivered and continued attempts were cancelled.

		See section 5.1.



		Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to [PARTY@EXAMPLE.COM]  was opened.

		See section 5.1.



		The initiator [NAME OF INITIATOR] ([UNIQUE IDENTIFIER]) initiated the signing workflow and Scrive eSign a) locked the signing workflow from further editing, b) set the signing workflow language to [EXAMPLE LANGUAGE: ENGLISH], c) set the signing due date to [EXAMPLE DATE: 2013-01-01 00:00:00 UTC], d) set the time zone to [EXAMPLE TIME ZONE: CET] and e) initiated the signing workflow.

		See section 4.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) prolonged the signing due date.

		See section 5.3.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) rejected the invitation to sign and Scrive eSign disabled the possibility to sign for all parties. The rejection message from the signatory [NAME OF SIGNATORY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) was: <BR/> <i>This is an example message text.</i>

		See section 6.5.2.



		Scrive eSign sent a reminder to [review/sign] via [delivery method] to [SIGNATORY@EXAMPLE.COM and/or MOBILE NUMBER] at the request of the user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]). The reminder message from the user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) was: <BR/> <i>This is an example message text.</i>

		See sections 9.1.4 and 5.7.



		Scrive eSign’s administrator ([ADMIN@EXAMPLE.COM]), a person authorised to administer Scrive eSign, requested preparation of the Evidence Package.

		In the rare event of failure there is a safety feature in Scrive eSign where an authorised person at Scrive can ask the system to try to reseal the Evidence Package.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) edited the signing workflow in Scrive eSign’s interface to design signing workflows.

		See section 5.4.



		The SMS with the PIN was delivered to [MOBILE NUMBER] for the signatory [NAME OF SIGNATORY (UNIQUE IDENTIFIER)] to use for authentication.

		See section 6.6.2.



		An SMS with a PIN was sent to [MOBILE NUMBER] for the signatory [NAME OF SIGNATORY (UNIQUE IDENTIFIER)] to use for authentication.

		See section 6.6.2.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) uploaded the attachment [EXAMPLE ATTACHMENT NAME] requested by the workflow author. The request had the following description: <BR/> <i>This is an example description.</i>

		See sections 3.3.2 and 6.4.16.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] checked the checkbox “[EXAMPLE ATTACHMENT NAME]”. The text next to the checkbox was “[NOTHING TO UPLOAD TEXT]”.

		See sections 3.3.2 and 6.4.16.

[NOTHING TO UPLOAD TEXT] is the text that was visible to the signatory and depends on the document’s language setting. In English it is "Nothing to upload".



		The signatory [NAME OF SIGNATORY ([UNIQUE IDENTIFIER]) signed the 

document using PIN by SMS as authentication method. The PIN was sent to [MOBILE NUMBER].

		See section 6.6.2.



		The document was signed by [NAME OF SIGNATORY ([UNIQUE IDENTIFIER]) using [AUTHENTICATION METHOD] as authentication method. 


The text signed in the [AUTHENTICATION METHOD] client was:


$signed_text$

Data returned from the  [AUTHENTICATION METHOD]:

  

Name: [NAMED RETURNED]

ID number: [ID NUMBER RETURNED]

Signature: [SIGNATURE RETURNED]

Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response: [OCSP RETURNED]

		See section 6.6.3.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY ([UNIQUE IDENTIFIER]) signed the document.

		See section 6.7.1.



		The due date for signing the document passed. Scrive eSign disabled the possibility to sign for all parties.

		See section 3.3.5.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) [CHECKED or UNCHECKED] the checkbox [NAME OF CHECKBOX]. The checkbox's placement in the Main Document: 

Page     X           Y

1            0.123   0.420

		See sections 3.2.4 and 6.4.10.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) selected the radio button "[NAME OF RADIO BUTTON]" in radio group "[NAME OF RADIO GROUP]". Possible options were: [LIST OF ALL RADIO BUTTON NAMES IN RADIO GROUP]. The radio buttons placement in the Main Document:

Page     X           Y

1            0.123   0.128

1            0.123   0.142

		See sections 3.2.5 and 6.4.12.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) signed in the signature box [NAME OF BOX]. The box's placement in the Main Document:

Page     X           Y

1            0.123   0.420

		See sections 3.2.5, 6.4.13 (or 6.4.18 if signature box was not placed) and 6.5.11.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) changed the text in the text field [NAME OF FIELD] from [PREVIOUS VALUE] to [NEW VALUE]. The field's placement in the Main Document: 

Page     X           Y

1            0.123   0.420

		See sections 3.2.3 and 6.4.9 (or 6.4.14 if text field was not placed).



		The party  [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) opened the view to verify their identity before viewing the document.

		See section 6.3.1.



		The party [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) opened the document in Scrive eSign’s online interface to [review/sign] documents.

		See section 6.2.1.



		Highlighting was added to page 3 while [NAME OF PERSON] was viewing.

		See sections 3.5.1 and 6.4.4. 



		Highlighting was removed from page 3 while [NAME OF PERSON] was viewing.

		See sections 3.5.1 and 6.4.4. 





7.2.2 Generating images of the confirmation after Signatories signed

To sign through Scrive eSign the Signatory is asked to confirm the signature and after the Signatory has confirmed their signature a confirmation message is displayed. Scrive eSign will generate an image of the Signatories’ browser environment including the confirmation message in the foreground and the Main Document and Field Data in the background.

The technology for generating an image of the Signatories’ browser environment is not perfect. Therefore, as a safeguard in the event that the image of the Signatories’ browser cannot be generated correctly, Scrive eSign will at each Planned Production Upgrade, generate images of a reference browser environment including the confirmation message in the foreground and a demo Main Document and Field Data in the background. The purpose of the images is to serve as a reference to display how the images of the Signatories’ browser environment should have looked like if the image generation would have been generated correctly.

7.2.3 Recording Signatories’ system information

Scrive eSign records information of the system that the Signatories use at each system event generated by the Signatory. The information that is recorded is:

		IP address



7.2.4 Record the time of each event in Scrive eSign relating to a Signatory’s activity

At the time of an event triggered by a Signatories’ interaction with Scrive eSign, Scrive eSign will log the following information:  

		The time of Scrive eSign servers at the time of the Signatories’ activity 

		The time of the latest Clock Error Sample

		The clock error at the latest Clock Error Sample



7.3 Recording clock error

The time of Scrive eSign servers is controlled using NTP and the servers communicate indirectly with servers equipped with reference clocks whose purpose is to define reference time. Each hour Scrive eSign estimates the error of the clocks of its servers compared to reference time and the estimated error is measured in milliseconds (the “Clock Error Sample” or “CES”). The purpose of the Clock Error Sample is to produce data that can be used in a statistical model to evaluate the accuracy of Scrive eSign servers’ clock at the point of each logged event.

More about the Clock Error Sample and measurement of time in Scrive eSign is explained in the Appendix 4 Evidence of Time.

8. Evidence Package generation

8.1 Preparing the Evidence Package

Once all Signatories have signed electronically, Scrive eSign will execute the following actions to produce the Evidence Material:

		Prepare the Final PDF.

		Append the Verification Page as an additional page to the Final PDF.

		Append the Evidence Quality of Scrive E-signed Documents as an attachments inside the Final PDF.

		Append the Evidence Quality Framework as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Service Description as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Evidence Log as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Evidence of Time as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Evidence of Intent as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Digital Signature Documentation as an attachment inside the Final PDF.



Once the Evidence Material has been produced Scrive eSign will execute the following actions to secure the integrity of the Evidence Material and thereby produce the final Evidence Package:

		Seal the material in steps 1-9 with a digital signature.

		Seal the material in steps 1-10 with a keyless digital signature (not performed if PAdES digital sealing is used).



A detailed description of the steps 1-11 follows below.

8.1.1 Prepare a Final PDF (step 1)

The Final PDF is prepared by inserting all the pages from the original Main Document, and subsequently all the Field Data is rendered using the placements defined by the Author in the Workflow Settings. If the Author defined that Attachments should be Merged with the Main Document they are added as pages to the Main Document. If the Author defined that Attachments should not be Merged with the Main Document the attachment is hashed using SHA-256. The hash can be found in the Evidence Log. Attachments that are not merged with the Main Documents are not digitally sealed. By comparing the computed hash (the output from execution of the algorithm SHA-256) to a known and expected hash value (the value in the Evidence Log), it’s possible to determine the Attachments’ integrity.

8.1.2 Append the Verification Page (step 2)

The Verification Page is one or several pages appended at the end of the Final PDF and it contains the following information:

		Transaction ID intended for support purposes.

		Information about the Main Document including name, number of pages and by whom it was submitted.

		Information about the each Attachment, including name, number of pages, if it was merged with the Main Document or not and by whom it was submitted.

		Information about the Initiator and each Signatory. 

		Activity history of each Signatory in Scrive eSign during Workflow Execution, including a brief description of the activity, the time of the activity and the IP address.

		A Scrive seal.



At the end of the Verification Page there is brief documentation describing what the Verification Page is. The documentation is intended to give the reader all the information necessary in order to understand:

		The nature of the document (an Evidence Package issued by Scrive).

		That additional documentation about the Evidence Package can be found in the Attachments.

		Where to verify the integrity of the document (https://www.scrive.com/verify).



The purpose of the Verification Page is to make the most important metadata about the Workflow Execution easily accessible.

8.1.3 Append the Evidence Quality of Scrive E-signed Documents (step 3)

The Evidence Quality of Scrive E-signed Documents is a brief introduction to the Evidence Package. The purpose of the document is to serve as an executive summary and help with the understanding of the Evidence Package without having to read through all the documentation. 

8.1.4 Append the Evidence Quality Framework (step 4)

The Evidence Quality Framework explains the legal aspects of digital evidence quality. The purpose of this document is to set a framework for the understanding of digital evidence quality and explain how the Evidence Package relates to such framework.

8.1.5 Append the Service Description (step 5)

The Service Description is this document and is a complete functional specification of Scrive eSign. The Scrive team maintains the following process to keep the Service Description up to date:

		A new version of Scrive eSign has been developed and the staging environment has been updated with the new version. The staging environment is the servers where the final testing of a new version of Scrive eSign is conducted before it is released to all customers. If the new version of Scrive eSign includes new features or substantial adjustments to existing features the Service Description is updated by the Scrive eSign product owner to include the changes made. The Scrive eSign product owner is the person that plans and manages the development of Scrive eSign.

		While on staging the changes to the Service Description is reviewed and corrected by the Scrive legal counsel in dialogue with the Scrive eSign product owner. 

		Once all text changes have been agreed by the Scrive eSign product owner and the Scrive legal counsel, the updated Service Description is to be included with the next updates to Scrive eSign. 



The purpose of the document is to serve as a reference for anyone trying to understand the Evidence Package and its different components.

8.1.6 Append the Evidence Log (step 6)

The Evidence Log includes all Transaction Logs printed in human readable text including a) the Signatories’ activities in Scrive eSign during Workflow Execution, b) all system information of the Signatories, and c) the UTC timestamp created at the moment of each Signatories’ activity.

The purpose of the Evidence Log is to make all collected metadata about the Workflow Execution accessible outside of Scrive eSign and thus independently of Scrive. 

8.1.7 Append the Evidence of Time (step 7)

The Evidence of Time includes a detailed documentation about a) how the time of the servers of Scrive eSign is measured and synchronised with trusted sources of time, b) a mathematical algorithm to calculate the probability of time deviation above certain time intervals and c) the measurements required to insert into the mathematical algorithm, including the last 1000 samples of the servers time deviation and their distribution.

The purpose of the Evidence of Time is to explain how Scrive eSign measures time and

provide a mathematical algorithm by which it is possible to calculate the probability of

the error of the time stamps recorded by Scrive eSign.

8.1.8 Append the Evidence of Intent (step 8)

The Evidence of Intent includes the images of the Signatories browser environment generated by Scrive eSign when the Signatory has signed and is displayed with a confirmation thereof. Additionally the Evidence of Intent also includes the reference images generated by Scrive eSign at each Planned Production Upgrade.

The purpose of the Evidence of Intent is to secure a) evidence of intent to sign and b) evidence of what Sign Material there was intent to sign, to avoid such rhetoric as exemplified by the example with the blue elephant and the pink sheep.

8.1.9 Append the Digital Signature Documentation (step 9)

The Digital Signature Documentation contains an algorithm for how to prove the document’s integrity mathematically. The document integrity can be tested mathematically with the help of a) the Digital Signature Documentation, b) a code published in the Financial Times after the date of sealing the document with the digital signature (step 10) and c) a keyless digital signature has been applied to the document after the date of publishing the code in the Financial Times (step 11). This document does require technical knowledge to be useful.

The purpose of the Digital Signature Documentation is to explain how the integrity of the Evidence Package can be verified independently of Scrive or any other third party. Note that the Digital Signature Documentation is not intended as the primary method for proving the document’s integrity. The use of the Digital Signature Documentation is intended as a last resort after which all other methods of verifying the integrity have failed. To clarify, the intended order for verifying the integrity of a document is:

		Scrive provides the primary method for verifying the integrity of a signature at https://www.scrive.com/verify. Here the document owner can upload the document and get an automated validation of the document integrity. This method does not require any technical knowledge to be useful.

		If this primary method for some reason fails to perform the verification of integrity then the digital signature provider, Guardtime (http://www.guardtime.com), can be contacted directly for verification. This second method also does not require any technical knowledge to be useful.

		Finally, if both previous methods have failed, the Digital Signature Documentation can be used to mathematically verify the document integrity.



8.1.10 Append the Digital Signature (step 10)

When the steps 1-9 have been performed the document is sealed with a digital signature from Guardtime to produce the complete Evidence Package (steps 1-10).

The purpose of the Digital Signature is to be able to prove the integrity of the Evidence Package with the help of Guardtime. Additionally the digital signature also has a function of a strong timestamp useful as evidence of time at the point of sealing the document. Learn more about this in the Digital Signature Documentation.

8.1.11 Append the Keyless Digital Signature (step 11)

Around the 20th each month Guardtime will make an updated Keyless Digital Signature available. Scrive eSign will apply the updated Keyless Digital Signatures on Evidence Packages that were produced by Scrive eSign 40 days after the initial signing.

The purpose of the Keyless Digital Signature, is that the integrity of the Evidence Package can be verified mathematically and independently of Scrive, Guardtime or any other third party, only relying on public information. Additionally, the verification will provide irrefutable evidence about when the timestamp in step 10 was generated. Learn more about this in the Digital Signature Documentation.

8.1.12 PAdES digital signature (optional to Steps 10 and 11)

The PAdES digital signature secures that the document can not be tampered without breaking the signature. In addition, the following are appended to the document as part of PAdES digital signature: 

		A URL to a Certificate Revocation List is appended that can be read to assure that the certificate is not in a revoked state at the time of signing of the document. 

		An OCSP (online certificate status protocol) is embedded to check the revocation status of the certificate. 

		A TimeStamp is added at the time of signing to ensure two things; that the signature was valid at the time of signing; and (ii) that the signature remains valid over time. 



9. Document administration

Scrive eSign has a basic document management system. This system is described in this section.

9.1 Document list

9.1.1 List view

Initiated Workflows and Evidence Packages from completed workflows are displayed in a list with progress status, time of latest event, name of Initiated Workflow, Initiator, Parties and Delivery Method(s).

9.1.2 Learn more and manage workflow

By clicking the name of an Initiated Workflow, the User is redirected to the Document View where there is more information about the workflow progress and options to manage the workflow.

9.1.3 Mass-withdraw invitations

To withdraw an invitation to sign an Initiated Workflow, select Initiated Workflows by checking the checkboxes on the side and press “withdraw”. The invitation to sign the selected Initiated Workflows will be withdrawn and they will no longer be possible to sign. If a Signatory clicks an invitation link to a withdrawn document they will land in a landing page with an instruction that the Workflow Execution has been cancelled.

9.1.4 Send mass-reminder

To remind Signatories of an Initiated Workflow to sign, select by checking the checkboxes on the side and press “send reminder”. The reminder to sign the selected Initiated Workflows will be sent to all the Signatories that haven’t signed using the Delivery Method as initially selected by the Author. If a specific sign order has been defined the reminder will only be sent to the next Signatory in line for signing.

9.1.5 Delete

To delete an Initiated Workflow or Evidence Package from the list view, select by checking the checkboxes on the side and press delete. Initiated Workflows that are deleted will also automatically be withdrawn.

9.1.6 Filter and search

Filter documents based on workflow progress status, initiator and/or date. Search the list of Template Workflows with free text search. Matches will be provided for all free text data.

9.1.7 Download all documents

Select what documents to download and download a zip-file including the PDFs of the selected documents. The Main Document from Initiated Workflows will be downloaded in its current state and finalised documents will be downloaded as completed Evidence Packages.

9.1.8 Download metadata as CSV

By selecting this option metadata from all transactions will be downloaded as CSV. The metadata includes information about each Party and the most important activities of the Party during Workflow Execution.

9.2 Template Workflow editing list

9.2.1 List view

Template Workflows are displayed in a list time of latest change, name of Template Workflow, Initiator, Parties and Delivery Method(s). Deleted Template Workflows are deleted instantaneously.

9.2.2 Filter and search

Search the list of Template Workflows with free text search.

9.2.3 Delete

To delete a Template Workflow from the list view, select one or multiple templates by checking the checkboxes on the side and press delete.

9.2.4 Share

To share a Template Workflow in the list view with other Users in the same organisation, select one or multiple Template Workflows by checking the checkboxes on the side and press share.

9.3 Trash list

9.3.1 List view

Deleted Initiated Workflows, Template Workflows and Evidence Packages are displayed in a list with progress status, time of latest event, name of Initiated Workflow, Initiator, Parties and Delivery Method(s). Deleted documents stay in the list for one month before Scrive eSign deletes them permanently from the system.

9.3.2 Filter and search

Filter documents based on workflow progress status, initiator and/or date. Search the list of Template Workflows with free text search. Matches will be provided for all free text data.

9.3.3 Restore

To restore a document back to the documents list, select by checking the checkboxes on the side and press restore.

9.4 Auto-deletion of documents and personal data

This is a setting that will instruct Scrive eSign to auto-delete documents and personal data after a number of days as defined by the account administrator. This applies to all documents except templates and documents pending signing. Upon deletion the documents are moved to Trash.

10. Account administration

10.1 Organisation administration

Accounts in Scrive eSign are organised in organisations. Each User belongs to an organisation. The organisation settings will be used in the Users interactions with Parties when using the system.

10.1.1 Organisation details

In the account section it is possible to edit the organisation details. The organisation details include name, organisation number and address. The name and organisation number will be displayed whenever the User is displayed as Party to a Workflow Execution, including places such as the Sign View and the Verification Page. The organisation address and mobile number  of the organisation’s administrators will be used for billing and support purposes.

10.1.2 White-label branding

There are two types of white-label branding in Scrive eSign: the Workflow Session branding and the complete white-label branding. In the account section it is possible to white-label the Workflow Sessions with the company brand profile, including a) the Sign View, b) the emails,  c) SMS’ d) the logged in part (such as the Design View), e) the favicon, f) the browser title. The complete white-label branding can only be set by a Scrive administrator and additionally to the Workflow Session branding includes white-labeling of a) the login and signup views, b) party colors and c) document status icons. 

10.2 User administration

10.2.1 User privileges

There are two levels of user privileges: standard and admin. The standard User can do everything as specified in the previous sections of this specification document. The admin User has the additional privileges as specified below.

		Privilege

		Explanation



		Edit company details

		Can edit the details of the organisation’s Scrive eSign account.



		Add user

		Can add users to the organisation’s Scrive eSign account.



		Remove user

		Can remove users from the organisation’s Scrive eSign account.



		White-label branding

		Can do Workflow Session branding for all users of the organisation’s Scrive eSign account.



		Access all documents

		Can access all documents of all Users in the organisation’s Scrive account.



		Manage all documents

		Can manage all documents of all Users in the organisation’s Scrive account.





10.2.2 User management

In the account section the admin User can add Users by typing name and email address. The person will then be invited to have an account as part of the organisation of the inviting admin User. The Users of the organisation are displayed in a list and can be removed from the organisation by selecting the User and deleting it. All documents of that User will stay the property of the organisation.


Evidence Log

Last updated: Fri 06 Mar 2020 14:08:40 UTC

1. Purpose

The purpose of the Evidence Log is to make all collected metadata about the Workflow Execution accessible outside of the Scrive eSign database and thus independently of Scrive. 

2. Evidence Log Components

This Evidence Log is a complete collection of all actions and events that occurred during the Workflow Execution, which have been logged by Scrive eSign. The information included in each log event is the following:

		What occurred

		Who initiated the event

		The time of the event

		The clock error of the time of the event

		The time at which the latest Clock Error Sample was collected



Learn more about clock error and Clock Error Samples in the appendix Evidence of Time.

		Time		CES		IP address and User-Agent		Event

		2021-03-10 13:06:58.954905 UTC ±10 ms		2021-03-10 12:36:35.762806 UTC		
      185.154.228.12
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36
      
    		
      
        The initiator Anna Ringberg (AR) initiated the signing workflow and Scrive eSign a) locked the signing workflow from further editing, b) set the signing workflow language to LANG_SV, c) set the signing due date to 2021-03-15 22:59:59 UTC, d) set the time zone to Europe/Berlin and e) initiated the signing workflow.
      

    

		2021-03-10 13:06:58.954905 UTC ±10 ms		2021-03-10 12:36:35.762806 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (perolof@soderb.com) and SMS (+46704913622) to Per-Olof Söderberg (PS). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 
The invitation contained the following message: 
 Hej,
Protokoll gällande Ratos Årsstämma 2021 för digital signering. 
Tack på förhand! 
Mvh Anna Ringberg
      

    

		2021-03-10 13:06:58.954905 UTC ±10 ms		2021-03-10 12:36:35.762806 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (erik@spiltan.se) and SMS (+4673 376 59 38) to Erik Brändström (EB). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 
The invitation contained the following message: 
 Hej,
Protokoll gällande Ratos Årsstämma 2021 för digital signering. 
Tack på förhand! 
Mvh Anna Ringberg
      

    

		2021-03-10 13:06:58.954905 UTC ±10 ms		2021-03-10 12:36:35.762806 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (soder002@soderbaum.com) and SMS (+4670 577 88 33) to Katarina Söderbaum (KS). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 
The invitation contained the following message: 
 Hej,
Protokoll gällande Ratos Årsstämma 2021 för digital signering. 
Tack på förhand! 
Mvh Anna Ringberg
      

    

		2021-03-10 13:06:58.954905 UTC ±10 ms		2021-03-10 12:36:35.762806 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (magnus.stephensen@ratos.com) and SMS (+46725175200) to Magnus Stephensen (MS). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 
The invitation contained the following message: 
 Hej,
Protokoll gällande Ratos Årsstämma 2021 för digital signering. 
Tack på förhand! 
Mvh Anna Ringberg
      

    

		2021-03-10 13:07:02.6144 UTC ±10 ms		2021-03-10 12:36:35.762806 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external SMS delivery system reported that the invitation to sign the document sent via SMS to Per-Olof Söderberg (PS) was delivered.
      

    

		2021-03-10 13:07:08.371603 UTC ±10 ms		2021-03-10 12:36:35.762806 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Katarina Söderbaum (KS) was delivered.
      

    

		2021-03-10 13:07:08.500267 UTC ±10 ms		2021-03-10 12:36:35.762806 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Magnus Stephensen (MS) was delivered.
      

    

		2021-03-10 13:07:08.65727 UTC ±10 ms		2021-03-10 12:36:35.762806 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external SMS delivery system reported that the invitation to sign the document sent via SMS to Erik Brändström (EB) was delivered.
      

    

		2021-03-10 13:07:08.684742 UTC ±10 ms		2021-03-10 12:36:35.762806 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external SMS delivery system reported that the invitation to sign the document sent via SMS to Katarina Söderbaum (KS) was delivered.
      

    

		2021-03-10 13:07:08.710444 UTC ±10 ms		2021-03-10 12:36:35.762806 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external SMS delivery system reported that the invitation to sign the document sent via SMS to Magnus Stephensen (MS) was delivered.
      

    

		2021-03-10 13:07:10.758653 UTC ±10 ms		2021-03-10 12:36:35.762806 UTC		
      151.236.201.149
      
        Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The party Erik Brändström (EB) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-03-10 13:07:15.232797 UTC ±10 ms		2021-03-10 12:36:35.762806 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Per-Olof Söderberg (PS) was delivered.
      

    

		2021-03-10 13:07:34.253234 UTC ±10 ms		2021-03-10 12:36:35.762806 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Erik Brändström (EB) was delivered.
      

    

		2021-03-10 13:07:47.104795 UTC ±10 ms		2021-03-10 12:36:35.762806 UTC		
      151.236.201.149
      
        Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The document was signed by Erik Brändström (EB) using SwedishBankID through CGI as the authentication method. 




The text signed in the SwedishBankID client was:


Jag signerar dokumentet "Protokoll årsstämma 2021 Ratos, FINAL inkl. bilagor" med transaktionsnummer 9222115557443334347.






Data returned from CGI:
  
Name: ERIK BRÄNDSTRÖM
  
ID number: 
  196312050211

  
IP: 151.236.201.149














Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPlVTWjFhc2l1NXpndDYvVnNDOUk3b09UQnRJMWt5VnIzKzRYWEkxVTVUT0U9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5oYm5TbVZTOFd2aCsrN3VwS004ZW5mTE5vczZXOEpKTzlFTUViV3htVDNrPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5VaUlOdDlYK2Y1NjVKckx2OEF2aGNWR2tHUGRaaDc4dzRNRXBpODZjbjRBUjFBVHA5UC9seGxZZmpMNEVDZXI3TFRraXRFdlBJSVkwR1hUSlRLdUhHbXRBSzczc1laYzJXK2RicDhFQUFncDMvU1h6dDk4N3NNLzRJTDlHeFJpZmxFRWVETUJLUU9SeFNmaDNEVGdZSk16T2E4dU9sQXlLZmNSaHRtWUQxNGtKSGR5ekxCUkFzc25xNlVsQlAzWDJJb1Z5eWs0bDhYV2ZDb21oSE9Ob21rVXQ0c2sycFd6ZDYrTitRUXh4ZkwyS3ZLcExjeGYwZGRlKytpbDloelpFYnNvNWdqV3ZVZmZOUWdnaTZ5TC9PWHVMcEQrZFVaL2czSWhwOGh1MVRlajA0QXdTTXNjci9TZmNKNFdtYmRSTXpGTFlHMFl4V05hampwMHBpcmFjUGc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGZVRDQ0EyR2dBd0lCQWdJSUlKZ3JKNXlDRTlJd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3ZlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhNREF1QmdOVkJBb01KMU5yWVc1a2FXNWhkbWx6YTJFZ1JXNXphMmxzWkdFZ1FtRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNRE15T1RBNE1URW5NQ1VHQTFVRUF3d2VVMFZDSUVOMWMzUnZiV1Z5SUVOQk15QjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUI0WERUSXhNRE13T1RJek1EQXdNRm9YRFRJME1ETXdPVEl5TlRrMU9Wb3dnZE14Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1UQXdMZ1lEVlFRS0RDZFRhMkZ1WkdsdVlYWnBjMnRoSUVWdWMydHBiR1JoSUVKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RlRBVEJnTlZCQVFNREVKU3c0Uk9SRk5VVXNPV1RURU5NQXNHQTFVRUtnd0VSVkpKU3pFVk1CTUdBMVVFQlJNTU1UazJNekV5TURVd01qRXhNVGt3TndZRFZRUXBEREFvTWpFd016RXdJREUwTGpBd0tTQkZVa2xMSUVKU3c0Uk9SRk5VVXNPV1RTQXRJRTF2WW1sc2RDQkNZVzVyU1VReEdqQVlCZ05WQkFNTUVVVlNTVXNnUWxMRGhFNUVVMVJTdzVaTk1JSUJJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBUThBTUlJQkNnS0NBUUVBemN3WEFXWStWNHlDN2phKzkyekVIZ1FETnB4aFhDclcwbGNqcHpoQWZUdmk2ODhtODltV3dXR3NNenlvRnR4bzhJNlZkYlBFU0pFMWxzZHcrSUxFWWwxYTFld3ZYOUh4YjJQd0NHbUF0VlBPc1hjSFZsTHRXREVVTWRwcThxelNzNUJtOUZQOG5jYTRYN3FRa1pWRkI0cndrekJSR2ZGTS84ZXVrcUdOZVVWT1VEWXlPc0xlbEEybEd0UTJ4Y3c0UFdXaDhjMjRrbm4xSzRXWC9ObWpXTkJjSDVJOVdFdmpxUmlZWC85S3c1TnBrbFpPN29ZdWQxNjFpNE53M1ZRVUVWTFJFaFFFSDRkbjZGcnFvdzN1VnV5amRabnZsMGRTMXA4cXN4ZVU1bmo2N3BPZ1RkMFNiV0ZUNU96NnEyREtzeHd1Y1JXbXFnNTFnVGEzNFU3TUxRSURBUUFCbzRHbE1JR2lNRHNHQ0NzR0FRVUZCd0VCQkM4d0xUQXJCZ2dyQmdFRkJRY3dBWVlmYUhSMGNEb3ZMMjlqYzNBdWNtVjJiMk5oZEdsdmJuTjBZWFIxY3k1elpUQVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0JrQXdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVaHl3QmplQ3F2azJYN2VNbWZZRHU4bGpEbGprd0hRWURWUjBPQkJZRUZJV0FPYllDdzl3V1F2VkIrNk1PZisxejhlb2tNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQ3dVQUE0SUNBUUN4b0Vzc2oyTjlUU1NETGZXSDY0WG9zcmZ3bkVTUWxFQWVEMnhnZzlSREFWRG85M3ZHcHNNY2VwTmtUYStwS2NSc2lxWk9BYTFrZkZQS0habjJqMlM4aG1jRlE5ZVVGT0VRbmpVL3F5MjArZkNoT2d2RUJna3Y5czF1YStzNW5XMzQ1ajh1Q1lRaERBbWtxRjJKd2RrLy9xdGxkdys0dnNhbHBtWG1OeXFsRTIwSkxSbDJqamQyUzlsVnhENDRoWUZLUmJCNEtyaDUyT0R1Y1MrNW01dUZISTdmcHVPSkkwNTR2VTVqM1F6MDkycW8vUGJ2bFR4MnNhR1Zld1JBWUdoUmd3cTQzUDN3RFY3VWZGQjRWUmluRjBicnJWZUFCMkRzVVBRWUNvcDg5SXl4YjVMcTRuMWE4MFRYQUNLbk5PUVdNM2t2UElxcmpaUE40NDBBNkxqYmhzN1hjOEYvcmUzdVBrc0N4RUQ4RWppdVo4dEp3UGk3YkhQNmRlekVBWVpqcmxxM2c0ZCt2RDZqanRGSkhCNCtSNEVwSTkzclh5L2tuamFJYzN1QjVXakRZaHhhMkM0Y1piamhwaHcxMG5idzEyZUFWdWQ3dVNkYVBNMFVXYUY3T1J1VHpEeCt5WXRWSXZiMkNBVmFWVzhaVDhrWXAwOEpHandXSDAzVXU5dUd6bURacDBoQzgxZ3RnOHNnRkp0a3NhN0d5SFowQjlBY1ZlQnJlWnppaW9MUGEvb2x6TGY4bnl6eUg5dkZYYkRFTS9mVlY5ZGZQUjg4YWFUZytIMW43NTk3V05IaU0zQ3Y0U015SWQzRlI0UFVMQ0hkVUp1NmRiYUp2bXpTUlpTcHZCeVN3alJNSm5iZHRMOGtVUHJIcE9EV0s0WjhOZFlMT0xUUEREMFUydz09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGNmpDQ0E5S2dBd0lCQWdJSVhSRk5CSG9BOVVrd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3Y3pFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhNREF1QmdOVkJBb01KMU5yWVc1a2FXNWhkbWx6YTJFZ1JXNXphMmxzWkdFZ1FtRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNRE15T1RBNE1URWRNQnNHQTFVRUF3d1VVMFZDSUVOQklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3SGhjTk1USXdOakEwTVRJeE5UTTJXaGNOTXpReE1qQXhNVEl4TlRNMldqQjlNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFd01DNEdBMVVFQ2d3blUydGhibVJwYm1GMmFYTnJZU0JGYm5OcmFXeGtZU0JDWVc1clpXNGdRVUlnS0hCMVltd3BNUk13RVFZRFZRUUZFd28xTURJd016STVNRGd4TVNjd0pRWURWUVFEREI1VFJVSWdRM1Z6ZEc5dFpYSWdRMEV6SUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdnZ0lpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElDRHdBd2dnSUtBb0lDQVFEQ0VPS2UvYXNIckQ4ZTRremo3U2pmNkNuRlVvSWpMOTh6bVg0LzB3QVNMUkZ2dTg5YkpUbDA5ZDJuL2RzSGlYSldxSFdENmpELzRsZFlTT3hHcVVva1VMSWM1eWhHaUpPOUlVOEJXMkxUdFFBeEdWTFU2M3laZ2c4SWRRUCtFZEJiVm83aFFHL0FtS2ZhckNLLzE1OWJET3p5WUVQWGdxemJnVmIrZm8rRVloOWpCUzl4TGVwY3M1eklZbGdNRHByY0JUc3V2R1hkaEh6d0V4dHF1VUZhVllyN1BaWWE4c2VueTRpVWtJenVMUXZheGw4TTNwQmxTdEZLcVV6Q1M3dDFGM096Q1pYODcvcEFYV1dFRUE2dVVsYlFJbjJtVkZNL2VndzZzVlVkaHd6b3BQU1RjaDdXbC9MeXZEZzk0SE53bzdTalFuQndXRmltZnZYaUY1T1J3WkllNnJ1dWlGZzF6UEY3NUpza3RHT0FqaVMyb3ZjTGJCc0dWbUl5ZmpJU3h2WWNjd2lyMlBjRlMrVFd1ZjVBTWlsbjRlaS8wekhPcm1MNFpESmJYV3ZJVGphY0tRNXRNQ0kvTVlsa2dBSzEwV0pYYzVKYlhiV3phUWRZSUJFWjVsdUhJc3VpU2YxblhUTVpDTDBSaFhrOG00WVNHU0RPbkc1OGVzMzRYdkdIdXhBa1RrNWJsUGxUYklCUEVBWjVDSEkxOW40SXJEcHZhR0FERDlFSm1Ydm5LRzEvUURGbVI1Y0k0c1lJTEZpREFwaUYvZ2UzRVlnN1ZxWDRveC9OVHNuOXFML2lqa0JURkp2Sk9pdStrT0xTYjRQZVptc0FOU3dkYkhvNnB3UmRiRUI3YWQrb1JiYjNOcVJpZmhzMmo5VHF2UjA3YkRyWE5kVUtrTDBDTVFJREFRQUJvM2d3ZGpBZEJnTlZIUTRFRmdRVWh5d0JqZUNxdmsyWDdlTW1mWUR1OGxqRGxqa3dEd1lEVlIwVEFRSC9CQVV3QXdFQi96QWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlRmRE1BSDM4T3VwZFo2eTRRS0w3dTZQRFhNVXpBVEJnTlZIU0FFRERBS01BZ0dCaXFGY0U0QkJUQU9CZ05WSFE4QkFmOEVCQU1DQVFZd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUFEZ2dJQkFCTm5iVEpESjRoZjNLU1BsZGlZc3lUV0hQL0VsYWFtemY5dG5YR3NaQXorTTRvTGYxdWsxWFpWWlI1R1NpWDdxSVlUZTV1SURONnh4K0pJLzhjRllxYnlNM2MyazVCODJWSTgzcXJJdzNZWFFFbzFDMm9QdmVqRVNKb1hKZ3EydzNWTXpPUjExdFRUZkJRUFREbkJUZURsa1h0K3VQcXlvSHk3RHhKNktNajhaL05YMlE2KzR2U1lCd2tLTlhETFYvMHBPbjlFdjJPUlA1cTlNZTI5ZzhwcVd5VmdIV083ZmhVSW1FNzVUdm9UbDBwNXhyNEhoVUkwZUJ3cUJZc2hDVjdIYnlFT2MwbFZ0MzNGdVZuSWlUQ1lNUUEwZk13YzNLVjhINEZpZDh6eG5RSVZFMFJ0UmU3RWpGOXZkTlJCRm1DT2ttQXZXcGxwaHpSaE5IQ09GY2VTRkJBVHhsWmJJME1vckgyK09md3V4cW1JYkh1WkJaZm4vTUJkemF3MlZsdEFnMklVOGRmYW1rUDNaeGpZN2kwamNCTjhoYXExSzlISkdjbnYyam9CNXZRWGNacHRVY2lETEZTSGhHaG9IVkZWMUZKZkFaUUMvMVRBOUYvcWUzM0phUWM2dDhSSzE5dGRwVC9WZGhxa2NHL0xrMk9oNVpwNWtCekxzWkVmWE8zY0lnQWpJUG0xdXZmN3pwUE45ZlVvd1lMVksyYlVuTE80cEZDaHk3KzIxM0duNjNzNDNkTi91YnVLYUNsL051MlZaamZaRnFXcmJOSTZnMWJacUoxbUlFNUFjUmxHUk45UjJrV1U1cm5PUlBGa1phcHgvZEVQVkFGNUN1N3hyaXR4UVNscGJQcUxqQWZhdzRaY001M0RFRjdnZi93R0FMZGpHd3dmNmxmMDwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRjBEQ0NBN2lnQXdJQkFnSUlPL1ZrRkUyOWRxd3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RWtNQ0lHQTFVRUNnd2JSbWx1WVc1emFXVnNiQ0JKUkMxVVpXdHVhV3NnUWtsRUlFRkNNUjh3SFFZRFZRUUxEQlpDWVc1clNVUWdUV1Z0WW1WeUlFSmhibXR6SUVOQk1Sb3dHQVlEVlFRRERCRkNZVzVyU1VRZ1VtOXZkQ0JEUVNCMk1UQWVGdzB4TWpBMk1EUXhNVE0yTWpkYUZ3MHpOREV5TXpFeE1UTTJNamRhTUhNeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNVEF3TGdZRFZRUUtEQ2RUYTJGdVpHbHVZWFpwYzJ0aElFVnVjMnRwYkdSaElFSmhibXRsYmlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF6TWprd09ERXhIVEFiQmdOVkJBTU1GRk5GUWlCRFFTQjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUFtL3pKZVJQeEZuUWp5aDJDN0dvWkNJanZuay9WM1Bhb2NrajJpbVowcEhwY2p5YzBBZk0rQVpEWVg2UEFucWxQYjlzaDMxVzN4ZnNYU2NXcWNuS0ViRWJnenRaTDY1cXVhY3dnYkFhU1pBTjRsakxaZks0aFF1L2NaRFpQQlBYUlJ6NDlFZ0FZUngzSjJjMEhrTXBUZzZ3dmcycGk5OVBlRWk2MDh1UHF6U09KVDNVT0VaWGRKalBkeWE0UWwwM1IyeGwzcTJwbUVScGs4dFZKTHluMVVKUk45bU5wTDY5MndMVlZJeTRNaVQ0QXBRc1ZxbWkySnVwVnlWWUloMUlWeFV0amIxUjBtbWdQcFVtdU55TWcybGdOWnZkNUQzN3haUjUrbThaRm5KRXFlcXhjZTVBRm1hYnhxZXdKUVAvZFNkVlhPTWphMlhyWWIzQndWQXJxZnZIdFRGS1V4clFsYUV4SXROUnNtVUg0NzY0b3dsUW9tZlN0aWZPeCtwL2lNT2trbXZSVitHRE1kYitEc2xNUDlVeFN3d3Jvem1iSU1xME9mb1V4bFBRb3AwaC9VWFVOOTFpNTFqV3hOTWNaa3dFTjUvbEFpRDlUcEh2UXdtZjRjL3pGZDRyNi9Mc0ZZcWR3ZFlWbUZucHBaRkEwNGgycXNIR2pLdnhzZnZhQTRuc28vZU9QUWNrdndhUURWT1ozVFd3ODNBbGx5Y0F1ZktxU0ozUDIrQ3djUmRqRjJIckxSWUVtR1lhTjlMWkUxR3cvOC9sN0VBMU5MWlFiZlVKMGplc2E1bTBvRFhsbmFqanEydUoxWmtZd1hsaytTWmFQMjIyZVl6VzhrSEhXMWgxRUx4UDN5NW8zc2tNa3gxS3JLbWFueG5QcmZlTjdONWxLb0k1bHp3OENBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGTjhNd0FmZnc2NmwxbnJMaEFvdnU3bzhOY3hUTUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVVo0cTZzdXBJSEhyMU8yZzNKM0lHNjVGankxTXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUUV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUJUMVloV2FkYURpM1BZUENLdzhBSGRkL2NUTG9PZnhhdFcwSFJ0aUxaT293TVFPbVE0c0t2Rk1FVm55SCtQb2pSU3I1WHl5SEFLZVA2U0UxSFVaUGdRQmtjcWdtaG1TNjhqSHFZOCtKQW0xZDA3Y3JldE1qQk5iRUowaUJ2eENsSldWZkM5WlNPakNOV010dnVQRll1ME85VkVoWG1Ka2Q2V2xhdzB6ZUhweFliL0NleCtDNHo5LzRPY2RSZERNUVpSZm5OSFZRRjUwUE9xK28wRE1pSG9UZVo4THFMUW5XN1NaeWNxWTVoM1haamhVZ1JyeEdkY2hxeklNTGJyR2dBMmRDUURRZEhzdnRvUlVyYUZLcStYYVhTREFsN0hyL0hqVld5WWhqcnMvYWQrWXFqQmRaNTF6eGY1SmJnT2toU211QzlRd0NuK0FSQ1VSQ28yQ0M1S1RzdER1SDhVTVpDaVgwbEhzS08vWVRVN1QwTS84S2wvNjJKVDZCSDE2dTRtT0Mra0F4dUFWcUc0ZHEzY0JwVnEzWW9FTmR1ODJ0YWV4aG1NcEZhN0REYlJ6c2NKNm5GWnZ5bVpNZHdKY3RweEtqNG9TZ2o5Mmx5UkZ5VG1vbzlJNks0cVd4S1ZlbDdRZUYwSEpvWXBTSWlTRVl1ZDhQbis0a1dlMld6YmdaZU9WUmYvcGo4aTdDT1hwakRSbDJ5VG43eDhBRDc5dytBWFFOOThKQmlkUFg4dkdnUDZ6cnUrcHZKTTcveDJzdUsvK1ZoQkFWQ3BUZlUydk42cGhpVk8rdWRQc2tjR2NHMGJZSzJFZzE5dHhnQ3BWUUE0dTRjdWZta0FwSUhTM2JWSjZqdHdrMVVCYjZKUWIySnNvaU5QN3gzbXc5ZEhHUGFEckw2WlVQZURBUT09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPlNtRm5JSE5wWjI1bGNtRnlJR1J2YTNWdFpXNTBaWFFnSWxCeWIzUnZhMjlzYkNERHBYSnpjM1REcEcxdFlTQXlNREl4SUZKaGRHOXpMQ0JHU1U1QlRDQnBibXRzTGlCaWFXeGhaMjl5SWlCdFpXUWdkSEpoYm5OaGEzUnBiMjV6Ym5WdGJXVnlJRGt5TWpJeE1UVTFOVGMwTkRNek16UXpORGN1PC91c3JWaXNpYmxlRGF0YT48c3J2SW5mbz48bmFtZT5ZMjQ5UTBkSklGTjJaWEpwWjJVZ1FVSWdYQ3NnVTJOeWFYWmxMRzVoYldVOVUyTnlhWFpsTEhObGNtbGhiRTUxYldKbGNqMDFOVFl6TXpjeU1Ua3hMRzg5VTNkbFpHSmhibXNnUVVJZ0tIQjFZbXdwTEdNOVUwVT08L25hbWU+PG5vbmNlPk4vQmFkeURVZnZJTWRsZFdBMUxoc0ZSekVxcz08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5VMk55YVhabDwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHlNUzR3PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlNVOVQ8L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+TVRRdU5BPT08L2RldmljZUluZm8+PHVoaT45ZWlGT2lCd1dyMnpnNlh1alhVbW04eWdSN0E9PC91aGk+PGZzaWI+MDwvZnNpYj48dXRiPmNzMTwvdXRiPjxyZXF1aXJlbWVudD48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkFsbG93RmluZ2VycHJpbnQ8L3R5cGU+PHZhbHVlPnllczwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5DZXJ0aWZpY2F0ZVBvbGljaWVzPC90eXBlPjx2YWx1ZT4xLjIuNzUyLjc4LjEuNTwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PC9yZXF1aXJlbWVudD48dWF1dGg+cHc8L3VhdXRoPjx0b2tlbj5hdXRvLXN0YXJ0LXRva2VuPC90b2tlbj48L2FpPjwvZW52PjwvY2xpZW50SW5mbz48L2JhbmtJZFNpZ25lZERhdGE+PC9PYmplY3Q+PC9TaWduYXR1cmU+


Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHkwoBAKCCB4wwggeIBgkrBgEFBQcwAQEEggd5MIIHdTCCATWhgY0wgYoxCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExNDAyBgNVBAMMK1NFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjEwMzEwMTMwNzQ3WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBQXO089wTW7MboTMxka2Kfgw4dAQgQUhywBjeCqvk2X7eMmfYDu8ljDljkCCCCYKyecghPSgAAYDzIwMjEwMzEwMTMwNzQ3WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgQL8YHFHRyc8TY1FHfZL3bXLYeulN6D6+7ZfoNOOSCcowDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBADDkeO7lzNlaw1yTnI4Wp/MqV5HWbkXA86gY1m+ammMwp+Apt98ybdYA2pJ2VjetmG1Lj5aGbAfeZE6bmwOHhCr1mkT6grgZg18Gtn+mpn5rEbj2whSgARGeTEosXqxv64wcYn2aMtv8ADkkmxK00lIF0dNbAIstYFbHsVh8MOWYMoEWbiKfoVYB+t9F6sCZM/nPL/crTLJVGQ8d2lnMlcT/SshJEHxaabiRHuTJttgFu5vbmp1UondyBtzv2UyIoSyr/uESVEjt7Eg7tr7q3U6319C5KJLgpB7M8emfRgn2pxtZMqhzkNMdvGeM7XsaKf4kL7Bdy7StcyJxmrb5tCygggUkMIIFIDCCBRwwggMEoAMCAQICCG22NyW0gRTIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMH0xCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExJzAlBgNVBAMMHlNFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0yMDExMDgyMzAwMDBaFw0yMTA1MDkyMTU5NTlaMIGKMQswCQYDVQQGEwJTRTEwMC4GA1UECgwnU2thbmRpbmF2aXNrYSBFbnNraWxkYSBCYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMzI5MDgxMTQwMgYDVQQDDCtTRUIgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAjgWBbLR4zB70Aygam1fSZzUFsZnZq7N6vaUpqFfHprWiNDIgppWIWHWqtnXV8x1d83VWvlGiZGVsmxYN/8UD4qhU2ByrNT4jbrhiSwX19LMK8u3SKhaIzEFBOE+5wHx0WM8QRVSf1/F/3Qrcjt+yb7D24Js7geemJK6qjcCobVvee5mpozHMa9Px6i3qfA0qzwu2n2Utx4c4Vj7d6KptjYDeyyVk0lgRQL30a+2phtFuVuFA8HpjNMbP9Afu8zU8p/08Gi5iD5ri9r4WdPelwgOPR76RbVeX+n2gQ4AcxdB3vr+7zInudTNFIe3iKlWorsoKlESNaCIXNT2pd7vDHwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFIcsAY3gqr5Nl+3jJn2A7vJYw5Y5MB0GA1UdDgQWBBQ+pGtgRzm9S3B3VzVqsCHRRumzbjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAXGVHpK5laIhl5BZGdvkSgRQ2aYkhnlXVcBX8EVKVhZDEL1vhnRafbC1W/uBEfEUrSd6TfnMG/Iv4RV3V631KkQyfA+fXhHyVheaTcDQRtkDtj6o0e81UN4EakIZiZ6QWItfQwDZRB2YY7NwyPQ+gXO/Eu5r49VshzW+reDAFfsfVQiKUElvR1VHk9rgSV1FE1XdWB2zKifAjgb6tXjZnf4rDukb6Uw1Q7X19xutfVsJr0th8yCou4vTiUnPwRaE1cOL7hX9cY5ZFj+7MuIf4I6p1NlCjVM9JDIXBNifOqRdxKAwQ87lGPO/J07+3CruAWYqNWpU08J3vHD10z7r97YjdWfVAr2Y29Ly98Zn6aDxoLtrsQki1VlN/bQ5j7o2k/O3PPwib1djS9V348gUn1pGNcKikPzAVZkVy50U97W3iFC3nOwuaHHGnUszgL9LfIUx+DDv1Ga6BuTreHey5N5lYM39nfN78fO0/bqkFLXFnh31kPGcqqU8915mjTFWi0FkCvdQEh79WtOcwg7kAnOf0fyabIXl/a7rtROPfTWU3xMgI7Fh4J/pa7PbWRFjAK1ZdxIqSytzznnelagbb9XLGGTwOOsWRNBeoQa6cqxkOUiD0LXlHA5JhtsZJBUl/h6hbfxHTsScJB3BeVbwQRbGzEt/NEftAzjYuqmnQuFI=




      

    

		2021-03-10 13:08:30.714332 UTC ±10 ms		2021-03-10 12:36:35.762806 UTC		
      81.229.17.29
      
        Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The party Katarina Söderbaum (KS) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-03-10 13:10:51.747879 UTC ±11 ms		2021-03-10 12:36:35.762806 UTC		
      81.229.17.29
      
        Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The document was signed by Katarina Söderbaum (KS) using SwedishBankID through CGI as the authentication method. 




The text signed in the SwedishBankID client was:


Jag signerar dokumentet "Protokoll årsstämma 2021 Ratos, FINAL inkl. bilagor" med transaktionsnummer 9222115557443334347.






Data returned from CGI:
  
Name: Katarina Söderbaum
  
ID number: 
  195409130308

  
IP: 81.229.17.29














Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPmhiQm15YnNSazM1Slc2SGdqQ0RhRjZ3SU1NTGNwSFZPOVJrVFp6ZHErYVE9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT44bDdUazVvOFdvRDE0SWo3ZU1YdG9lUWEwY3pSRFdSWHUzbDVwNDdoUjZjPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5kdlV6ZlpNK0Z2NGYvNk5vKzNkQnpLSis1dVFJaXBqSk1LWGNTS0xmSmNBMVpwTlRnYTdoMFZDUTFJeEdlcmVtaTA4blU3T01FNTduSVJaaXU4S1RiZVZsT3NOWWF2dWErMHdGeUFOWGdBUXhOdHJydkFMT2NuWE12Uk1kTzNZZGhWK2QxTEFQN3JMcFVwUDVzdFJ3U2laVE4yaDZyMnh3dVB1M0hUdStaMFlFdlpFc1RPWGF6bkFuYlduNEFuT2JwaU9rRHNKQlZreUhrTjE0UzdmbWgwVjgra3J0aGNFVnpqY0VhNWFFNnQyZkU3Z2NINzRTOGFsV1dualZXUmFwT0dOdXFuTVRSd2ZhSGdmYVNYU0ZVYldNTVA0NmxldENNVEs4RzRENFpPbnpnUGIyMnhuQmtGeXpDakYxY3ZnN24vVjRKN0gvak03WVcxT2pWMnpXblE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGZnpDQ0EyZWdBd0lCQWdJSWEwTGhncFNGYWhNd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3ZlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhNREF1QmdOVkJBb01KMU5yWVc1a2FXNWhkbWx6YTJFZ1JXNXphMmxzWkdFZ1FtRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNRE15T1RBNE1URW5NQ1VHQTFVRUF3d2VVMFZDSUVOMWMzUnZiV1Z5SUVOQk15QjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUI0WERURTVNVEF5TXpJeU1EQXdNRm9YRFRJeU1UQXlNekl4TlRrMU9Wb3dnZGt4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1UQXdMZ1lEVlFRS0RDZFRhMkZ1WkdsdVlYWnBjMnRoSUVWdWMydHBiR1JoSUVKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVFNQ2xQRHRtUmxjbUpoZFcweEVUQVBCZ05WQkNvTUNFdGhkR0Z5YVc1aE1SVXdFd1lEVlFRRkV3d3hPVFUwTURreE16QXpNRGd4T3pBNUJnTlZCQ2tNTWlneE9URXdNalFnTVRJdU1qQXBJRXRoZEdGeWFXNWhJRlBEdG1SbGNtSmhkVzBnTFNCTmIySnBiSFFnUW1GdWEwbEVNUnd3R2dZRFZRUUREQk5MWVhSaGNtbHVZU0JUdzdaa1pYSmlZWFZ0TUlJQklqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FROEFNSUlCQ2dLQ0FRRUE0Z1krcVA1dVRsVUxuTWEwQ0xEYjBKSWhVeTU4NmJ4S2lwR0dzR0tncUVuRTJCYzdEZkhxenpjZ1J2TC8wVE1EdVZFN3ViSVFpQzlCWms5TXdING92MC9IR3MrQTFMNkdYanVVbFRiT0YvYjcwdFEvVTF1SllrZHcrNmtRaHRiVUNDc1pQVFRaRXNVc29RbG1XYnAzQ0hPTGNyZUJZR1N1S090VDhEc2hGb3h5c1NwMjdSazZOMXBLOUhkVldycnk0dHprRDRHN28ycWl4Wk55TVNrcjRoV1crYTlrWlFmNGtZUHNIeVpFUFg3YW0xMkdzM2JOYkNYdWRmUCtDNjFiVTNiYTBzYU5nM0xBdkVUc2FXRjRMVzdYb1ZQcVdKSFFCb2ZpTUg4c0U0UTBUa01yRmVVTTNETnNlMVhBUUdoZTFucGFNdkZkSmljRTRsOGNXTE1ZNndJREFRQUJvNEdsTUlHaU1Ec0dDQ3NHQVFVRkJ3RUJCQzh3TFRBckJnZ3JCZ0VGQlFjd0FZWWZhSFIwY0RvdkwyOWpjM0F1Y21WMmIyTmhkR2x2Ym5OMFlYUjFjeTV6WlRBVEJnTlZIU0FFRERBS01BZ0dCaXFGY0U0QkJUQU9CZ05WSFE4QkFmOEVCQU1DQmtBd0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVoeXdCamVDcXZrMlg3ZU1tZllEdThsakRsamt3SFFZRFZSME9CQllFRlBxMVB2TUxYVTBRRExYT2gwUVRGRkRQai82cE1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJDd1VBQTRJQ0FRQjlqNFVUNUlQV0JjQ2QzWldsU3l6WTYvc2hjWW1VU0N3Q0tabUprMFdzR0JCWTZiYUlVK21lc2F2YWsxeDJMeSt4QTNoOE10ZzZUT1JpRUZ5Z0htb1JjNy9iNFgvN0s5SE5yVTgydlpOVzRLeXVPNFhXa3ZoT280U0tuN3ZNT2lWaDB6eDVlR3NrMVJra1Uxc3RWMkdOYUtWQUdFbEY0VFBYT0RLQTUzM0xDaFIwbkhjRlJIUTlyWDd0QjJvQUJRMFJQbC80SXFmdEZVRTJlL20yemozNkI5ZEIrUE5BZWllWndNL0NnZ0hQeUNNeG00UjgxWWlhaG40cS94bVlKSTVxTVQwNFFvYmxCcnRwZTI4czl3L01MeXAyL0RBdWNsTkNEVFJLNmdLMEF3WjVuZ3BqY0ZhVzNMRW04Skk3RWV1S3YrcWNYMmIrcmFaK08vQU8vUmMxVzBrTkg0djhOc2djQzdTOCtUcjdyU0JDU0ZXSnN0a2tnZlNLbkVaZUF3MnBUcWJlLytwaGhKZFVjU1h6b0J0UGREd1J1NTVzZXYzbyt2RUZhTGhYclNQSk8wWjRYVDY3TjdxWmlEQlBmVWlrQUlqR1pNcFdnV1F3WlIzbG5pSmpxalJlR3RrOVBCQng0REF0M1ZHOVpPeSsrZ2lFa3dtcEp4b05vd054K3JGWGM0THBkU0RmK1dqbUY1cmp3bHBLckNkWERodFFXYjQ1RitBMDFhUWsrRXdKNjExYXo2SjgvM3JteGFpRVlSRkFvRGszQ1NqYk9FY0Fwb2JUSHlSM2RER1ZIUHU2dTZ1NzExejNpQ2NCakY1QWRqbHQ2Um5kZmpkc0daOW9XaXFwSno2b2NkQWF5anFTV3FGekxtQlAzSkJqZnZaOHhDVjh3Vm5xaXVUK0RRPT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUY2akNDQTlLZ0F3SUJBZ0lJWFJGTkJIb0E5VWt3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdjekVMTUFrR0ExVUVCaE1DVTBVeE1EQXVCZ05WQkFvTUoxTnJZVzVrYVc1aGRtbHphMkVnUlc1emEybHNaR0VnUW1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ETXlPVEE0TVRFZE1Cc0dBMVVFQXd3VVUwVkNJRU5CSUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdIaGNOTVRJd05qQTBNVEl4TlRNMldoY05NelF4TWpBeE1USXhOVE0yV2pCOU1Rc3dDUVlEVlFRR0V3SlRSVEV3TUM0R0ExVUVDZ3duVTJ0aGJtUnBibUYyYVhOcllTQkZibk5yYVd4a1lTQkNZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNREl3TXpJNU1EZ3hNU2N3SlFZRFZRUUREQjVUUlVJZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd2dnSWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUNEd0F3Z2dJS0FvSUNBUURDRU9LZS9hc0hyRDhlNGt6ajdTamY2Q25GVW9Jakw5OHptWDQvMHdBU0xSRnZ1ODliSlRsMDlkMm4vZHNIaVhKV3FIV0Q2akQvNGxkWVNPeEdxVW9rVUxJYzV5aEdpSk85SVU4QlcyTFR0UUF4R1ZMVTYzeVpnZzhJZFFQK0VkQmJWbzdoUUcvQW1LZmFyQ0svMTU5YkRPenlZRVBYZ3F6YmdWYitmbytFWWg5akJTOXhMZXBjczV6SVlsZ01EcHJjQlRzdXZHWGRoSHp3RXh0cXVVRmFWWXI3UFpZYThzZW55NGlVa0l6dUxRdmF4bDhNM3BCbFN0RktxVXpDUzd0MUYzT3pDWlg4Ny9wQVhXV0VFQTZ1VWxiUUluMm1WRk0vZWd3NnNWVWRod3pvcFBTVGNoN1dsL0x5dkRnOTRITndvN1NqUW5Cd1dGaW1mdlhpRjVPUndaSWU2cnV1aUZnMXpQRjc1SnNrdEdPQWppUzJvdmNMYkJzR1ZtSXlmaklTeHZZY2N3aXIyUGNGUytUV3VmNUFNaWxuNGVpLzB6SE9ybUw0WkRKYlhXdklUamFjS1E1dE1DSS9NWWxrZ0FLMTBXSlhjNUpiWGJXemFRZFlJQkVaNWx1SElzdWlTZjFuWFRNWkNMMFJoWGs4bTRZU0dTRE9uRzU4ZXMzNFh2R0h1eEFrVGs1YmxQbFRiSUJQRUFaNUNISTE5bjRJckRwdmFHQUREOUVKbVh2bktHMS9RREZtUjVjSTRzWUlMRmlEQXBpRi9nZTNFWWc3VnFYNG94L05Uc245cUwvaWprQlRGSnZKT2l1K2tPTFNiNFBlWm1zQU5Td2RiSG82cHdSZGJFQjdhZCtvUmJiM05xUmlmaHMyajlUcXZSMDdiRHJYTmRVS2tMMENNUUlEQVFBQm8zZ3dkakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVaHl3QmplQ3F2azJYN2VNbWZZRHU4bGpEbGprd0R3WURWUjBUQVFIL0JBVXdBd0VCL3pBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCVGZETUFIMzhPdXBkWjZ5NFFLTDd1NlBEWE1VekFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQlRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNBUVl3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQURnZ0lCQUJObmJUSkRKNGhmM0tTUGxkaVlzeVRXSFAvRWxhYW16Zjl0blhHc1pBeitNNG9MZjF1azFYWlZaUjVHU2lYN3FJWVRlNXVJRE42eHgrSkkvOGNGWXFieU0zYzJrNUI4MlZJODNxckl3M1lYUUVvMUMyb1B2ZWpFU0pvWEpncTJ3M1ZNek9SMTF0VFRmQlFQVERuQlRlRGxrWHQrdVBxeW9IeTdEeEo2S01qOFovTlgyUTYrNHZTWUJ3a0tOWERMVi8wcE9uOUV2Mk9SUDVxOU1lMjlnOHBxV3lWZ0hXTzdmaFVJbUU3NVR2b1RsMHA1eHI0SGhVSTBlQndxQllzaENWN0hieUVPYzBsVnQzM0Z1Vm5JaVRDWU1RQTBmTXdjM0tWOEg0RmlkOHp4blFJVkUwUnRSZTdFakY5dmROUkJGbUNPa21BdldwbHBoelJoTkhDT0ZjZVNGQkFUeGxaYkkwTW9ySDIrT2Z3dXhxbUliSHVaQlpmbi9NQmR6YXcyVmx0QWcySVU4ZGZhbWtQM1p4alk3aTBqY0JOOGhhcTFLOUhKR2NudjJqb0I1dlFYY1pwdFVjaURMRlNIaEdob0hWRlYxRkpmQVpRQy8xVEE5Ri9xZTMzSmFRYzZ0OFJLMTl0ZHBUL1ZkaHFrY0cvTGsyT2g1WnA1a0J6THNaRWZYTzNjSWdBaklQbTF1dmY3enBQTjlmVW93WUxWSzJiVW5MTzRwRkNoeTcrMjEzR242M3M0M2ROL3VidUthQ2wvTnUyVlpqZlpGcVdyYk5JNmcxYlpxSjFtSUU1QWNSbEdSTjlSMmtXVTVybk9SUEZrWmFweC9kRVBWQUY1Q3U3eHJpdHhRU2xwYlBxTGpBZmF3NFpjTTUzREVGN2dmL3dHQUxkakd3d2Y2bGYwPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGMERDQ0E3aWdBd0lCQWdJSU8vVmtGRTI5ZHF3d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakEyTURReE1UTTJNamRhRncwek5ERXlNekV4TVRNMk1qZGFNSE14Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1UQXdMZ1lEVlFRS0RDZFRhMkZ1WkdsdVlYWnBjMnRoSUVWdWMydHBiR1JoSUVKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXpNamt3T0RFeEhUQWJCZ05WQkFNTUZGTkZRaUJEUVNCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNSUlDSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQWc4QU1JSUNDZ0tDQWdFQW0vekplUlB4Rm5RanloMkM3R29aQ0lqdm5rL1YzUGFvY2tqMmltWjBwSHBjanljMEFmTStBWkRZWDZQQW5xbFBiOXNoMzFXM3hmc1hTY1dxY25LRWJFYmd6dFpMNjVxdWFjd2diQWFTWkFONGxqTFpmSzRoUXUvY1pEWlBCUFhSUno0OUVnQVlSeDNKMmMwSGtNcFRnNnd2ZzJwaTk5UGVFaTYwOHVQcXpTT0pUM1VPRVpYZEpqUGR5YTRRbDAzUjJ4bDNxMnBtRVJwazh0VkpMeW4xVUpSTjltTnBMNjkyd0xWVkl5NE1pVDRBcFFzVnFtaTJKdXBWeVZZSWgxSVZ4VXRqYjFSMG1tZ1BwVW11TnlNZzJsZ05admQ1RDM3eFpSNSttOFpGbkpFcWVxeGNlNUFGbWFieHFld0pRUC9kU2RWWE9NamEyWHJZYjNCd1ZBcnFmdkh0VEZLVXhyUWxhRXhJdE5Sc21VSDQ3NjRvd2xRb21mU3RpZk94K3AvaU1Pa2ttdlJWK0dETWRiK0RzbE1QOVV4U3d3cm96bWJJTXEwT2ZvVXhsUFFvcDBoL1VYVU45MWk1MWpXeE5NY1prd0VONS9sQWlEOVRwSHZRd21mNGMvekZkNHI2L0xzRllxZHdkWVZtRm5wcFpGQTA0aDJxc0hHakt2eHNmdmFBNG5zby9lT1BRY2t2d2FRRFZPWjNUV3c4M0FsbHljQXVmS3FTSjNQMitDd2NSZGpGMkhyTFJZRW1HWWFOOUxaRTFHdy84L2w3RUExTkxaUWJmVUowamVzYTVtMG9EWGxuYWpqcTJ1SjFaa1l3WGxrK1NaYVAyMjJlWXpXOGtISFcxaDFFTHhQM3k1bzNza01reDFLckttYW54blByZmVON041bEtvSTVsenc4Q0F3RUFBYU40TUhZd0hRWURWUjBPQkJZRUZOOE13QWZmdzY2bDFuckxoQW92dTdvOE5jeFRNQThHQTFVZEV3RUIvd1FGTUFNQkFmOHdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVWjRxNnN1cElISHIxTzJnM0ozSUc2NUZqeTFNd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRRXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdFR01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJEUVVBQTRJQ0FRQlQxWWhXYWRhRGkzUFlQQ0t3OEFIZGQvY1RMb09meGF0VzBIUnRpTFpPb3dNUU9tUTRzS3ZGTUVWbnlIK1BvalJTcjVYeXlIQUtlUDZTRTFIVVpQZ1FCa2NxZ21obVM2OGpIcVk4K0pBbTFkMDdjcmV0TWpCTmJFSjBpQnZ4Q2xKV1ZmQzlaU09qQ05XTXR2dVBGWXUwTzlWRWhYbUprZDZXbGF3MHplSHB4WWIvQ2V4K0M0ejkvNE9jZFJkRE1RWlJmbk5IVlFGNTBQT3ErbzBETWlIb1RlWjhMcUxRblc3U1p5Y3FZNWgzWFpqaFVnUnJ4R2RjaHF6SU1MYnJHZ0EyZENRRFFkSHN2dG9SVXJhRktxK1hhWFNEQWw3SHIvSGpWV3lZaGpycy9hZCtZcWpCZFo1MXp4ZjVKYmdPa2hTbXVDOVF3Q24rQVJDVVJDbzJDQzVLVHN0RHVIOFVNWkNpWDBsSHNLTy9ZVFU3VDBNLzhLbC82MkpUNkJIMTZ1NG1PQytrQXh1QVZxRzRkcTNjQnBWcTNZb0VOZHU4MnRhZXhobU1wRmE3RERiUnpzY0o2bkZadnltWk1kd0pjdHB4S2o0b1NnajkybHlSRnlUbW9vOUk2SzRxV3hLVmVsN1FlRjBISm9ZcFNJaVNFWXVkOFBuKzRrV2UyV3piZ1plT1ZSZi9wajhpN0NPWHBqRFJsMnlUbjd4OEFENzl3K0FYUU45OEpCaWRQWDh2R2dQNnpydStwdkpNNy94MnN1Sy8rVmhCQVZDcFRmVTJ2TjZwaGlWTyt1ZFBza2NHY0cwYllLMkVnMTl0eGdDcFZRQTR1NGN1Zm1rQXBJSFMzYlZKNmp0d2sxVUJiNkpRYjJKc29pTlA3eDNtdzlkSEdQYURyTDZaVVBlREFRPT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48L1g1MDlEYXRhPjwvS2V5SW5mbz48T2JqZWN0PjxiYW5rSWRTaWduZWREYXRhIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgSWQ9ImJpZFNpZ25lZERhdGEiPjx1c3JWaXNpYmxlRGF0YSBjaGFyc2V0PSJVVEYtOCIgdmlzaWJsZT0id3lzaXd5cyI+U21GbklITnBaMjVsY21GeUlHUnZhM1Z0Wlc1MFpYUWdJbEJ5YjNSdmEyOXNiQ0REcFhKemMzVERwRzF0WVNBeU1ESXhJRkpoZEc5ekxDQkdTVTVCVENCcGJtdHNMaUJpYVd4aFoyOXlJaUJ0WldRZ2RISmhibk5oYTNScGIyNXpiblZ0YldWeUlEa3lNakl4TVRVMU5UYzBORE16TXpRek5EY3U8L3VzclZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlRMGRKSUZOMlpYSnBaMlVnUVVJZ1hDc2dVMk55YVhabExHNWhiV1U5VTJOeWFYWmxMSE5sY21saGJFNTFiV0psY2owMU5UWXpNemN5TVRreExHODlVM2RsWkdKaGJtc2dRVUlnS0hCMVltd3BMR005VTBVPTwvbmFtZT48bm9uY2U+MHBsNjAwWU95aVRjUnlwaVdQbklvc2ZSd3k4PTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlUyTnlhWFpsPC9kaXNwbGF5TmFtZT48L3NydkluZm8+PGNsaWVudEluZm8+PGZ1bmNJZD5TaWduaW5nPC9mdW5jSWQ+PHZlcnNpb24+Tnk0eU1TNHc8L3ZlcnNpb24+PGVudj48YWk+PHR5cGU+U1U5VDwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVFF1TkE9PTwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPlRseU4yQ3JwV0JSWVoxdDVERzR5amQwaXpQQT08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+QWxsb3dGaW5nZXJwcmludDwvdHlwZT48dmFsdWU+eWVzPC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5wdzwvdWF1dGg+PHRva2VuPmF1dG8tc3RhcnQtdG9rZW48L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=


Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHkwoBAKCCB4wwggeIBgkrBgEFBQcwAQEEggd5MIIHdTCCATWhgY0wgYoxCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExNDAyBgNVBAMMK1NFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjEwMzEwMTMxMDUyWjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBQXO089wTW7MboTMxka2Kfgw4dAQgQUhywBjeCqvk2X7eMmfYDu8ljDljkCCGtC4YKUhWoTgAAYDzIwMjEwMzEwMTMxMDUyWqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgudz9dNxdDY3HSi3ARD4UnwjlLj8QLBmTodC4W3tfUPcwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAIv5EaCf61Lxem2bYE5AsWpZTOtNassjZ9tjvklugEWIT2oOX+HiddoyJNmZnJBXTbMCkg7vE33ukSCvrSCTvm4X7aYe8gNFacktVMUacctu4xv4jv+sxMtus9UbMfSBIIznaj6qi+3omP4UjxQ94IHPZt+4+oeQqUloLxjgsKlwnnom3WyVYTMiqwE64dqwVK5KA/1ZCyhsVV//gAgvbUhmA7eQQDtXVtGIijUB9JcYaDjuuHqOIkVlr2fGByToNbO7bGdzGcEPsiuU+Evz+MnYTjKWSkXJncpODN1m2DxyyTMpjhXJKuKSafl3O/w9Z8NscvSGJgTcCwkb59EyMUKgggUkMIIFIDCCBRwwggMEoAMCAQICCG22NyW0gRTIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMH0xCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExJzAlBgNVBAMMHlNFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0yMDExMDgyMzAwMDBaFw0yMTA1MDkyMTU5NTlaMIGKMQswCQYDVQQGEwJTRTEwMC4GA1UECgwnU2thbmRpbmF2aXNrYSBFbnNraWxkYSBCYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMzI5MDgxMTQwMgYDVQQDDCtTRUIgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAjgWBbLR4zB70Aygam1fSZzUFsZnZq7N6vaUpqFfHprWiNDIgppWIWHWqtnXV8x1d83VWvlGiZGVsmxYN/8UD4qhU2ByrNT4jbrhiSwX19LMK8u3SKhaIzEFBOE+5wHx0WM8QRVSf1/F/3Qrcjt+yb7D24Js7geemJK6qjcCobVvee5mpozHMa9Px6i3qfA0qzwu2n2Utx4c4Vj7d6KptjYDeyyVk0lgRQL30a+2phtFuVuFA8HpjNMbP9Afu8zU8p/08Gi5iD5ri9r4WdPelwgOPR76RbVeX+n2gQ4AcxdB3vr+7zInudTNFIe3iKlWorsoKlESNaCIXNT2pd7vDHwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFIcsAY3gqr5Nl+3jJn2A7vJYw5Y5MB0GA1UdDgQWBBQ+pGtgRzm9S3B3VzVqsCHRRumzbjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAXGVHpK5laIhl5BZGdvkSgRQ2aYkhnlXVcBX8EVKVhZDEL1vhnRafbC1W/uBEfEUrSd6TfnMG/Iv4RV3V631KkQyfA+fXhHyVheaTcDQRtkDtj6o0e81UN4EakIZiZ6QWItfQwDZRB2YY7NwyPQ+gXO/Eu5r49VshzW+reDAFfsfVQiKUElvR1VHk9rgSV1FE1XdWB2zKifAjgb6tXjZnf4rDukb6Uw1Q7X19xutfVsJr0th8yCou4vTiUnPwRaE1cOL7hX9cY5ZFj+7MuIf4I6p1NlCjVM9JDIXBNifOqRdxKAwQ87lGPO/J07+3CruAWYqNWpU08J3vHD10z7r97YjdWfVAr2Y29Ly98Zn6aDxoLtrsQki1VlN/bQ5j7o2k/O3PPwib1djS9V348gUn1pGNcKikPzAVZkVy50U97W3iFC3nOwuaHHGnUszgL9LfIUx+DDv1Ga6BuTreHey5N5lYM39nfN78fO0/bqkFLXFnh31kPGcqqU8915mjTFWi0FkCvdQEh79WtOcwg7kAnOf0fyabIXl/a7rtROPfTWU3xMgI7Fh4J/pa7PbWRFjAK1ZdxIqSytzznnelagbb9XLGGTwOOsWRNBeoQa6cqxkOUiD0LXlHA5JhtsZJBUl/h6hbfxHTsScJB3BeVbwQRbGzEt/NEftAzjYuqmnQuFI=




      

    

		2021-03-10 13:12:31.056325 UTC ±11 ms		2021-03-10 12:36:35.762806 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to soder002@soderbaum.com was opened.
      

    

		2021-03-10 13:14:11.923213 UTC ±12 ms		2021-03-10 12:36:35.762806 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to erik@spiltan.se was opened.
      

    

		2021-03-10 13:18:25.862426 UTC ±13 ms		2021-03-10 12:36:35.762806 UTC		
      31.15.41.250
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The party Per-Olof Söderberg (PS) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-03-10 13:19:30.054002 UTC ±13 ms		2021-03-10 12:36:35.762806 UTC		
      31.15.41.250
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The document was signed by Per-Olof Söderberg (PS) using SwedishBankID through CGI as the authentication method. 




The text signed in the SwedishBankID client was:


Jag signerar dokumentet "Protokoll årsstämma 2021 Ratos, FINAL inkl. bilagor" med transaktionsnummer 9222115557443334347.






Data returned from CGI:
  
Name: PER-OLOF SÖDERBERG
  
ID number: 
  195511215054

  
IP: 84.19.144.189














Signature: 
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Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHkwoBAKCCB4wwggeIBgkrBgEFBQcwAQEEggd5MIIHdTCCATWhgY0wgYoxCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExNDAyBgNVBAMMK1NFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjEwMzEwMTMxOTMwWjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBQXO089wTW7MboTMxka2Kfgw4dAQgQUhywBjeCqvk2X7eMmfYDu8ljDljkCCFjkGHb4scNcgAAYDzIwMjEwMzEwMTMxOTMwWqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQggi0eofx4UHot++zs8fM3LUBEiImmuADUAQV9TtjOtDgwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAA5K1efCEzfjMAXLhB0CecyZbJs1kG7TxqfoE+vbqh2rvvDCnj0to97YZK0/FrCRVpgaobNPn7G4MYNx9rHdanaRLfE9E3pB9QfGRIFwlnCJZe4oFWQXK/BTa0VfR7jjrIRZuqu1t8XJg3DEXdY0YYy0vL2gJ42LL3EDjtm3Ld495eNEr2cqkDmlUFC7fA9vmBAcmCp0Y967r/Lsb64Sq64Sr7H+LOV/JUZmrYpyAfGZj0OO6301LvNrgumGx/Hyjv563A8gQqCfscvK9D7aqD/43QrCcXnBZ+0959sbuUFZInStJTGRCLR5FkeNsWhgIWXIYQJzVEkG6T9VDZdOsgygggUkMIIFIDCCBRwwggMEoAMCAQICCG22NyW0gRTIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMH0xCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExJzAlBgNVBAMMHlNFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0yMDExMDgyMzAwMDBaFw0yMTA1MDkyMTU5NTlaMIGKMQswCQYDVQQGEwJTRTEwMC4GA1UECgwnU2thbmRpbmF2aXNrYSBFbnNraWxkYSBCYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMzI5MDgxMTQwMgYDVQQDDCtTRUIgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAjgWBbLR4zB70Aygam1fSZzUFsZnZq7N6vaUpqFfHprWiNDIgppWIWHWqtnXV8x1d83VWvlGiZGVsmxYN/8UD4qhU2ByrNT4jbrhiSwX19LMK8u3SKhaIzEFBOE+5wHx0WM8QRVSf1/F/3Qrcjt+yb7D24Js7geemJK6qjcCobVvee5mpozHMa9Px6i3qfA0qzwu2n2Utx4c4Vj7d6KptjYDeyyVk0lgRQL30a+2phtFuVuFA8HpjNMbP9Afu8zU8p/08Gi5iD5ri9r4WdPelwgOPR76RbVeX+n2gQ4AcxdB3vr+7zInudTNFIe3iKlWorsoKlESNaCIXNT2pd7vDHwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFIcsAY3gqr5Nl+3jJn2A7vJYw5Y5MB0GA1UdDgQWBBQ+pGtgRzm9S3B3VzVqsCHRRumzbjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAXGVHpK5laIhl5BZGdvkSgRQ2aYkhnlXVcBX8EVKVhZDEL1vhnRafbC1W/uBEfEUrSd6TfnMG/Iv4RV3V631KkQyfA+fXhHyVheaTcDQRtkDtj6o0e81UN4EakIZiZ6QWItfQwDZRB2YY7NwyPQ+gXO/Eu5r49VshzW+reDAFfsfVQiKUElvR1VHk9rgSV1FE1XdWB2zKifAjgb6tXjZnf4rDukb6Uw1Q7X19xutfVsJr0th8yCou4vTiUnPwRaE1cOL7hX9cY5ZFj+7MuIf4I6p1NlCjVM9JDIXBNifOqRdxKAwQ87lGPO/J07+3CruAWYqNWpU08J3vHD10z7r97YjdWfVAr2Y29Ly98Zn6aDxoLtrsQki1VlN/bQ5j7o2k/O3PPwib1djS9V348gUn1pGNcKikPzAVZkVy50U97W3iFC3nOwuaHHGnUszgL9LfIUx+DDv1Ga6BuTreHey5N5lYM39nfN78fO0/bqkFLXFnh31kPGcqqU8915mjTFWi0FkCvdQEh79WtOcwg7kAnOf0fyabIXl/a7rtROPfTWU3xMgI7Fh4J/pa7PbWRFjAK1ZdxIqSytzznnelagbb9XLGGTwOOsWRNBeoQa6cqxkOUiD0LXlHA5JhtsZJBUl/h6hbfxHTsScJB3BeVbwQRbGzEt/NEftAzjYuqmnQuFI=




      

    

		2021-03-10 14:06:13.76388 UTC ±16 ms		2021-03-10 13:36:39.754647 UTC		
      81.235.162.3
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.72 Safari/537.36 Edg/89.0.774.45
      
    		
      
        The party Magnus Stephensen (MS) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-03-10 14:06:50.665184 UTC ±16 ms		2021-03-10 13:36:39.754647 UTC		
      81.235.162.3
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.72 Safari/537.36 Edg/89.0.774.45
      
    		
      
        The document was signed by Magnus Stephensen (MS) using SwedishBankID through CGI as the authentication method. 




The text signed in the SwedishBankID client was:


Jag signerar dokumentet "Protokoll årsstämma 2021 Ratos, FINAL inkl. bilagor" med transaktionsnummer 9222115557443334347.






Data returned from CGI:
  
Name: Magnus Thor Hannesson Stephensen
  
ID number: 
  198010240573

  
IP: 81.235.162.3














Signature: 
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1. Purpose

The purpose of this document is to set a framework for the understanding of digital evidence quality. Additionally it explains how the Scrive e-signed documents relate to such framework.

2. What is quality digital evidence?

Evidence collection is a security measure that the parties signing an agreement or another type of document, use to protect themselves in the event of a future dispute. The evidence can serve the purpose of clarifying the circumstances of the signing event; what was signed, how it was signed and who the signatories were. The value of quality evidence cannot be overstated, as it can be the difference between winning and losing in the event of a dispute.

We have studied several evidence container technologies such as the signed paper document, the printed facsimile and the recorded voice to understand how to generate quality evidence in a digital environment. We found that there has been good reason to perceive the signed paper document as the gold standard for evidence quality; it has several inherent qualities that are not easily transferable into digital formats. In fact we found that new technologies have been introduced at the cost of significant loss in quality of evidence; crucial information is left out of such digital evidence containers and as a result the usefulness of such evidence is highly dependent on third parties. This section explores the key characteristics of the signed paper document as compared to digital evidence container formats with the purpose of exploring what is required to reproduce, or improve, the evidence characteristics of the signed paper document.

2.1 Integrity

To prove that evidence is legitimate it is important to be able to show that it has not been tampered with.

As outlined in the table below, integrity is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The integrity of a digital evidence container is highly dependent on the design of the system that produces it.

Question to ask:

How to emulate the integrity properties of the signed paper document in a digital evidence container?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Integrity

Can the evidence container be altered after its creation?

		A signed paper document is rarely questioned as evidence, unless there is good reason to believe otherwise. The reason being, that paper is by nature an immutable format; once signed it is difficult to manipulate the available evidence (typically paper mass, ink and fingerprints) without leaving traces of such manipulation. Thus a signed paper document is a durable “snapshot” of reality at the time that the document was signed.

		Digital evidence such as a PDF or an audio file, is by nature mutable. It is easy to alter digital evidence without leaving traces of manipulation.





2.2 Accessibility

To be able to make use of evidence it is key that it is as accessible as possible, meaning that all aspects of the evidence can be understood with a minimum amount of specialised expertise and tools.

As outlined in the table below, accessibility is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The accessibility of a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask:

How to make a digital evidence container as accessible as a signed paper document?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Tools

What tools are required to display the evidence?

		All graphical elements (i.e. text and pictures) are visible to the naked eye, thus additional tools are never required for the interpretation thereof.

		All graphical elements are hidden to the naked eye, thus additional tools (machines and software) are always required for the interpretation thereof.

Additionally, different tools display the graphical elements in different ways so it is not given that all graphical elements in the file will be accessible to the naked eye or that it will be presented in the intended way.

Or even worse, to skew the balance of power and create an information advantage to one or several of the signatories, the intended way to display the graphical elements might be to hide them to make them difficult to find unless you know what tool to use and/or where to look for the graphical elements.



		Cost

How costly can it be to access the evidence?

		For the evidence that is harder to access such as fingerprints and the age of the ink, there are societal functions for the sole purpose of extracting that evidence.

		For the digital evidence that is harder to access, special resources not available to anyone such as special tools, expertise and research skills, might be required to extract all evidence.



		Comprehensibility

How Is the evidence format understood?

		As a standard format all aspects thereof are common knowledge, readily available to anyone interested.

		There is no one standard for digital evidence, therefore the format and available documentation for the interpretation thereof, is highly dependent on the design of the system that generated the evidence.





2.3 Evidence of intent

Contract law worldwide states that an offer and acceptance are elements required for the formation of a legally binding contract: the expression of an offer to contract on certain terms by one person (the “offeror”) to another person (the “offeree”), and an indication by the offeree of its acceptance of those terms. The other elements traditionally required for a legally binding contract are (i) consideration and (ii) an intention to create legal relations. Thus, intent is a key component in making a contract legally binding.

As outlined in the table below, evidence of intent is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of intent in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask:

How to produce evidence of the intent to sign in a digital signing environment and how to match that intent with a specific document?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Output

Is the final output the same as what is viewed at the time of signing?

		The signing environment (the paper document) is the same as the final output (the signed paper document).

		The digital signing environment is not the same as the final output. i.e. the displayed information is not the same as the digital evidence produced by the system after signing.



		Comprehensibility

Is the signing environment easily comprehensible to the signatory? 

		To sign a paper document is a standardised ritual to form a binding agreement. Therefore it is reasonable to maintain that any adult of age would understand their actions and that intent can be assumed.

		There are no standards for signing in a digital environment, the signing environments are subject to human creativity and the same signing environment may change from time to time, intentionally or unintentionally. Therefore it is not possible to assume that the signing environment made it immediately clear to the signatory that it was participating in the formation of a legally binding contract, thus intent can never be assumed.





Let us illustrate the potential consequences of weak evidence of intent in a digital signing environment with an example:

Two parties go to court over a contract signed in a digital signing environment. One of the parties claims that it didn’t sign a contract. Instead it claims that it was displayed with a) an interesting drawing of a blue elephant, b) a question if it would like to see an equally interesting pink sheep, and c) a button to proceed to view the pink sheep. Then the party selected to proceed by clicking the button to see the pink sheep, viewed the pink sheep and went to bed. There was no intent to sign a contract; there was only intent to view a pink sheep.

2.4 Evidence of identity

To be able to prove the identity of a signatory, the strength and accessibility of such evidence is key.

As outlined in the table below, evidence of identity is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of identity in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it. On the other hand the signed paper document have inherent limitations to the type of evidence that can be included and the accessibility of such evidence, digital evidence containers don’t have such limitations to possibilities and accessibility and any type of digital evidence can be included and made easily accessible.

Question to ask:

How should the evidence of identity of the signing parties be captured and included into the evidence container?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Saving:

Is the evidence captured and included?

		Evidence of identity of the signing parties will automatically be captured and included into the document. The signatures can be used for graphological analysis, and fingerprints and other biometric materials from the signing parties can be used to authenticate the signatories.

		Evidence of identity of the signing parties will not be automatically captured and included into the document unless a) the software has been designed to do so, and b) the user of the software configures the software to do so.



		Formats:

In what formats can evidence be captured and included?

		There are limited possibilities to include evidence of identity other than the given; the signature, fingerprints and other biometric materials.

		New technology enables virtually unlimited possibilities to capture and include different types of evidence of identity such as audio, video, pictures and much more.



		Accessibility:

How accessible is the evidence?

		The evidence of identity is not easily accessible as it is costly and time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		The evidence of identity can be made easily accessible so that the usefulness thereof can be free and immediate to anyone.





2.5 Evidence of time

To be able to prove the time of a signature it is key to have exact evidence of time and that such evidence can be trusted to be accurate.

As outlined in the table below, trustworthy evidence of time is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of time in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it. On the other hand the signed paper document have inherent limitations to the exactness of the evidence of time that can be included and the accessibility of such evidence, digital evidence containers don’t have such limitations to exactness and accessibility and very precise evidence of time can be included and made easily accessible.

Question to ask:

How to make sure that the evidence of time can be trusted to be correct?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Trust

Can the time be trusted? 

		The time of the event can be trusted as it can be found in the ink and there is a strong scientific foundation for the technique for chemical age determination.

		The time of the event is not automatically to be trusted because it is reported by a machine whose time settings cannot automatically be guaranteed to be correct.



		Exactness

How exact can the time be?

		The signed paper document offers limited possibilities to capture exact evidence of time. It is typically done manually through writing the date of when the signature was applied to the document. Additionally it is possible to analyse the time of the signature by chemical age determination of the applied ink. Neither of those methods provides exact evidence of time. Typically the manually applied time is only the day of the signature and the chemical age determination is even less exact.

		Digital evidence containers offer extensive possibilities to capture exact evidence of time and the evidence of time can be made to be very exact down to milliseconds, microseconds or even more exact.



		Accessibility

How accessible is the evidence?

		The evidence of time is not easily accessible as it is costly and time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		The evidence of time can be made easily accessible so that the usefulness thereof can be free and immediate to anyone.





2.6 Event history

To be able to prove a signature, events related to the actual signing event can be useful to strengthen the case.

As outlined in the table below, trustworthy evidence of time is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of time in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask: 

How much event information should be collected and what should be included in the evidence container?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Ease of saving

How easy is it to capture and include related evidence?

		Collection and inclusion of related evidence has to be done manually which is costly. Therefore it is less likely that the signatories will collect and include extra evidence as a preemptive measure.

		Collection and inclusion of related evidence can be done automatically which is cheap. Therefore it can be reasonable to with take preemptive measures to collect and include extra evidence automatically through the system generating the evidence container.





2.7 Control

As seen in the previous sections, evidence is composed of many different evidence features such as integrity, accessibility, intent, identity, time and events (the “Evidence Features”). The Evidence Features may be captured in the same evidence container or distributed across multiple evidence containers, within or outside of the signatory’s direct control, such as but not limited to documents, databases or human memory. Optimally, as much as possible of the Evidence Features should be concentrated into evidence containers under the signatory’s direct control because a) the third party can cease to exist and as a result the evidence may be destroyed, b) the third party’s systems and/or administration may change and affect the accessibility of the evidence for the signatory, c) the third party’s incentives as an agent to protect the integrity of the evidence may not be, or stop being, aligned with the signatory’s incentives as a principal and thus increasing the risk of evidence loss or the risk of tampering that may affect the evidence quality or d) any combination of the aforementioned scenarios.

As outlined in the table below, control is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The control of a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask:

How to design a digital evidence container to include as much evidence as possible under the signatory’s direct control and independent from third parties?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Independence

How many of the Evidence Features are dependent on third parties to be useful?

		The paper naturally includes all Evidence Features.

		The digital evidence container must be designed specifically to include the Evidence Features, otherwise the Evidence Features will be left outside the direct control of the signatory.





3. Scrive’s solution

3.1 Introduction

We have now analysed the evidence quality characteristics of the signed paper document versus digital evidence containers. This section describes the Evidence Package and how it has been designed in relation to the evidence quality characteristics. Our goal has been to reproduce the evidence qualities of the signed paper document, the long-standing gold standard for evidence containers, while at the same time add new qualities enabled by new technology. The end result is an evidence container not only imitating the most important features of the signed paper document but also with qualities superior to the signed paper document.

As explained in the introduction section to this Evidence Documentation, Scrive eSign is designed to a) enable its users to define workflows for signing electronically, b) execute the e-signing workflow, c) record the evidence and d) once all signatories have signed, use the recorded evidence to produce the Evidence Package. Thus, the Evidence Package is the end result of all these four steps in Scrive eSign and to be able to understand the Evidence Package, it is important to understand each of these four steps. This section explains the four steps in Scrive eSign required for producing the Evidence Package.

3.2 Summary

The Evidence Package addresses the questions in the section “How to create quality evidence?” in the following ways:

		Topic

		Question

		Evidence Package



		Integrity

		How to emulate the immutability of the signed paper document in a digital evidence container?

		Scrive eSign seals the Evidence Package with a digital signature (see step 10 in the Service Description). Depending on which sealing method was chosen, one of two things is applicable. With Keyless Signature Infrastructure based digital signature: Within one (1) month and five (5) days Scrive eSign seals the Evidence Package with a Keyless Digital Signature (see step 11 in the Service Description) which can be used to verify the document’s integrity mathematically with the help of the Digital Signature Documentation (see step 9  in the Service Description). With PAdES digital signature: Protects the document with a tamper-evident seal and makes Long Term Validation (LTV) of the seal possible.



		Accessibility

		How to make a digital evidence container as accessible as a signed paper document?

		Scrive eSign append the Verification Page to the Signing PDF containing a brief documentation (see step 2  in the Service Description), append this Evidence Quality Framework (see step 4 in the Service Description) and append the full Service Description (see step 5  in the Service Description) these documents together explain the Evidence Package and, except from a few exceptions, eliminate the need for further expertise or resources.



		Evidence of Intent

		How to produce evidence of the intent to sign in a digital signing environment and how to match that intent with a specific document?

		Scrive eSign makes a screenshot of the confirmation in the signing environment of the Signatory, after the Signatory has signed and includes this screenshot into the Evidence of Intent (see step 8 in the Service Description). Behind the confirmation the document is visible to make it possible to match the intent with the document.



		Evidence of Identity

		How should the evidence of identity of the signing parties be captured and included into the evidence container? 

		Scrive eSign performs meticulous data collection in the Transaction Logs and then selected identity data is printed into the Verification Page (see step 6 in the Service Description) and all identity data is included into the Evidence Log (see step 4 in the Service Description).



		Evidence of time

		How to make sure that the evidence of time can be trusted to be correct?

		Scrive eSign collects time of events and Clock Error Samples into the Transaction Logs. These Clock Error Sample data are computed into useful numbers that can be used to mathematically calculate the likelihood of time deviation from the registered time.  Everything is included into the Evidence Log (see step 6 in the Service Description) and the Evidence if Time (see step 7 in the Service Description). Additionally the digital signature with which the document is sealed (see step 10 in the Service Description) includes a strong timestamp that can be used as an additional source of evidence of time.



		Event history

		How much event information to collect and what to include in the evidence container?

		Scrive eSign collects as much information as possible into the Transaction Logs and include all collected information into the Evidence Log (see step 6 in the Service Description).



		Control

		How to design a digital evidence container to include as much evidence as possible under the signatory’s direct control and independent from third parties?

		Scrive eSign goes to great lengths to collect and include as much evidence material as possible into one single evidence container, the Evidence Package. The Evidence Package include all Evidence Features of a signed paper document and more thereto.





4. Benchmarking the evidence quality of the Evidence Package

Based on the criteria as set forth in section 2 (What is quality digital evidence?), it can reasonably be argued that the Transaction Logs together with the measures in step 1-11 to produce the Evidence Package, to generate a digital evidence container of highest quality. Lets see how, in our opinion, the Evidence Package fare in comparison to the signed paper document when applying the framework as set forth in section 2.

		Main criteria

		Subcriteria

		Signed paper document

		Evidence Package



		Integrity

		Mutability

How mutable is the evidence container?

		Not mutable.

		Not mutable after applying the Digital Signature, in the sense that any alteration can be detected. In the event of a leak of the private key that Guardtime maintains, forged evidence containers would be detected if the Keyless Digital Signature has been applied. For PKI sealing, in the event of a leak of our private key for the PAdES digital signature, our certificate will be revoked. In that case, even if that certificate is revoked, the digital signature will still be able to show that at the time of sealing the certificate was not revoked and thus the digital signature (seal) is still valid.



		Accessibility

		Tools

What tools are required to display the evidence?

		No tools required.

		The Evidence Package is produced in standard PDF format and thus all parts of the Evidence Package is accessible through standard PDF readers where attachments are displayed. Adobe Reader is one example of such PDF reader.



				Cost

How costly can it be to access the evidence?

		The cost depends from country to country on the societal functions of the society and what they charge for document analysis.

		All evidence is made easily accessible and at no cost. The only evidence that requires any level of expertise is a) the technical expertise required to apply the Digital Signature Documentation to prove the Evidence Package’s integrity and timestamp mathematically and b) the statistical expertise to apply the time measurements to the statistical model to prove the exact time of an event.The need for case a is expected to be extremely rare and the statistical expertise in case b is common knowledge and easy to come by.



				Comprehensibility

How Is the evidence format understood?

		It is common knowledge available to anyone.

		The Evidence Documentation includes all explanations necessary.



		Evidence of Intent

		Output

Is the final output the same as what is viewed at the time of signing?

		Yes. Always.

		No. Never for digital evidence containers. The screenshot included in the Evidence of Intent which include a picture of the signed document in the background is intended to strengthen the evidence that what was viewed in Scrive eSign was the same as the output. The solution is not terminal though as this does not guarantee that the document was exactly the same in all parts.



				Comprehensibility

Is the signing environment comprehensible to the Signatory?

		Yes. Always for any mentally capable adult.

		Yes. The screenshot of the confirmation message after signing, that is included in the Evidence of Intent, is evidence that the Signatory understood that they were taking part in a e-signing workflow.



		Evidence of Identity

		Saving

Is the evidence captured and included?

		Yes. Unless the party wears gloves or for other reason manages to avoid direct physical contact with the paper.

		Yes. All information collected during the e-signing workflow is collected in the Transaction Logs and included in the Evidence Log upon producing the Evidence Package, including any evidence of identity.



				Formats

In what formats can evidence be captured and included?

		Limited possibilities.

		Unlimited possibilities.



				Accessibility

How accessible is the evidence?

		Not very accessible. Costly and/or time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		All evidence of identity is included in plain text in the Evidence Log or as easily accessible attachments to the document if requested in other format, such as photo for example.



		Evidence of time

		Trust

Can the time measurement be trusted?

		Yes.

		Yes. UTC time stamps plus deviation are time intervals guaranteed to be traceable to  reference time. Additionally the digital signature with which the document is sealed contains a time stamp which can be verified mathematically using only public information. 



				Exactness

How exact can the time measurement be?

		Not very exact. The standard precision is per day. Chemical age determination is even less exact.

		It can be very exact. The time is measured with microsecond resolution.



				Accessibility

How accessible is the evidence?

		Not very accessible. Costly and/or time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		Very accessible. All evidence of time is included in plain text in the Evidence Log.



		Event history

		Ease of saving

How easy is it to capture and include related evidence?

		Not very easy. Manual labor is required. Therefore likely to happen to a minimal extent.

		Effortless. Scrive eSign automatically collects and includes plenty of evidence in the Transaction Logs and prints all that evidence into the Evidence Log.



		Control

		Independence

How many of the Evidence Features are dependent on third parties to be useful?

		None. The signed paper document is a self contained evidence container format.

		None. The Evidence Package is a self contained evidence container format.
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1. Purpose

The purpose of the Digital Signature Documentation is to provide a method so that the integrity of the Evidence Package can be verified mathematically and independently of Scrive, Guardtime or any other third party, only relying on public information. 

2. Overview

2.1 Digital Signatures

Digital signatures are used to make digital data tamper proof, so that it can be verified that the data has not been modified since the digital signature was created.

Digital signatures are designed in a way that there is a method for checking that the data that the signature is applied to is not modified, and that there is a method for checking that the signature has been issued in some trusted way.

2.2 Cryptographic Hash Functions

There is one mathematical concept that is pervasive in digital signing technologies: cryptographic hash functions. Such functions are used to straightforwardly compute a “hash value” of some fixed length (e.g. 256 bits) of some arbitrary amount of data, with the property that it is infeasible to reverse the function and get the data back from the hash value, but most importantly: it is infeasible to come up with any other piece of data that will compute to the same hash value.

These properties imply that it is sufficient to protect hash values of data instead of the data itself. The reason is that if we know that the protected hash value is unmodified and matches the hash value that we can compute of the data itself, then we know that it is infeasible that the data itself has been modified. For integrity purposes, hash values are essential condensations of the original data.

In addition to the cryptographic hash functions, many technologies for digital signatures are based on the use of keys.

2.3 Key-based digital signatures

In key-based digital signatures, secret information (private keys) are used to create signatures by some trusted organisation. Each private key has a corresponding public key which is used for verifying the integrity of the digital signatures created with the private key. So to check a key-based digital signature, one needs to access the public key that corresponded to the secret key used to create the signature. In addition to verifying the signature using the public key, one has to verify that the public key comes from the trusted organisation that created the signature. This can be done using digital certificates as part of the public-key infrastructure.

Key-based digital signatures are problematic due to the durability requirements that come with protecting Evidence Packages. The private key must be kept secret by the trusted organisation. Should the key become public, the digital signatures that were issued using it can no longer be used to verify the integrity of the data. As a mitigation, the trusted organisation can limit the time that any one public/private key pair is used, and then erase the private key. Should a private key leak from the trusted organisation, only signatures created during the lifetime of the private key become worthless. However, more frequent renewal of keys mean that the organisation issuing digital signatures must provide more public keys for verification purposes. The main problem remains: how can one be sure that a private key was not leaked and used to forge digital signatures? The PAdES standard specifies a set of restrictions and extensions to the standards for PDF and ISO-32000-1 and -2. PAdES is described in the technical specification TS-102 778 that is published and maintained by the European Telecommunication Standards Institute, ETSI.

2.4 Keyless digital signatures for durability

Keyless digital signatures rely solely on the properties of cryptographic hash functions to protect data, without the use of secrets.

An extremely simple (but naive) method for creating a keyless digital signature is to compute the hash value of some data and then make that hash value public so that it can be used to verify that copies of the data have not been modified. It is important that the hash value is published so that that a verifier readily can find it and trust that the hash value is authentic, and that the publication is permanently accessible for the foreseeable future. A suitable method is to publish the hash value in a newspaper that is widely spread and archived throughout the world.

Although simple, the naive method described is not practical in that it requires one hash value to be published for each piece of data that needs a digital signature. To make keyless digital signatures practical one can combine hash values from multiple pieces of data by juxtaposing the hash values and computing new hash values of the result, as illustrated below:





By combining hash values in this way, one can choose to publish the combined hash value periodically, e.g. once a month. For verification to work, additional information is needed to ensure that a particular Evidence Package’s hash value leads to the hash value that is published in a newspaper (such a published hash value is called a publication code). Therefore, the digital signature contains information about what newspaper contains the publication code (currently, publication codes are printed in Financial Times), as well as intermediate hash values in the linked chain of hashes all the way to the publication code. For the middle Evidence Package in the diagram above, the digital signature would have information about where one can find the publication code c₆, as well as the intermediate hash values c₃, d₄, and d₅. From the Evidence Package’s computed hash value d₃, the intermediate hash values in the digital signature, and the combining cryptographic hash function H taking juxtaposed hash values, a verifier would compute the complete chain of hash values: c₄ = H(c₃,d₃), c₅ = H(c₄,d₄), c₆ = H(c₅, d₅). Having computed c₆, the verifier needs to check that it is equal to the newspaper’s publication code.

Since the digital signature must contain extra information about intermediate hash values that stem from other Evidence Packages leading to the publication code, one cannot immediately put the keyless digital signature into the Evidence Package upon its creation—one has to wait until the publication code is known. But since the parties involved in signing a document typically want access to the Evidence Package right away, Scrive E-sign provides the parties with an initial version of the Evidence Package with a temporary, keyless digital signature. Once the Evidence Package’s hash value has been part of the linked chain that leads to a publication code, Scrive E-sign produces a new Evidence Package with the permanent, keyless digital signature. Signatories that choose to store their Evidence Package in the archive service provided by Scrive E-sign can download the revised Evidence Package in the archive once it becomes available.

The devil in the details regarding the implementation of keyless digital signatures (e.g., in practice one would use trees of intermediate hash values instead of linked chains), but the fundamental principle is the same: data can be verified by computing a sequence of hash values and check against a value that is published in a trusted way.

2.5 Verifiable timestamps using keyless signatures

The keyless signature not only provides a method for verifying the integrity of the Evidence Package, it also encodes the time down to the second when the signature was created. By construction, the time encoding is irrefutable and can be produced as part of the verification method of the keyless digital signature.

The following diagram gives a simplified version of how the time encoding works. Each publication code that goes into a newspaper is the root of the so called calendar tree, which is an ever-growing tree with one leaf node for each second since midnight, January 1st, 1970 in Coordinated Universal Time (UTC), a point in time we will denote T₀. (In the diagram, we have assumed that there is one evidence package providing the hash value for each leaf node, which is a simplification since we for each second may have zero or more than one evidence package for which we want a digital signature. In reality, the hash value of each leaf node in the calendar tree is constructed from an aggregation tree of hash values. We have also assumed a very small calendar tree, consisting of just four leaf nodes spanning a time of four seconds. A calendar tree for a whole month is of course much larger.)





Now, suppose we want to verify the digital signature for the evidence package in the third row. The digital signature contains the path from the root down to the leaf, telling us if we should choose the upper route (encoded as a 0) or lower route (encoded as a 1) to get to the next level. The choices form a sequence which can be interpreted as a binary number, and for the path highlighted in yellow, this binary number is 10 which in decimal is the number 2. One can then conclude that this leaf was constructed at T₀ + 2, that is, 2 seconds after midnight, January 1st, 1970 (UTC).

(In reality, the time encoding is not done using T₀ as a start point, but instead by using the time when the publication code was created as an end point. Details can be found in appendix Extracting the Signing Time.)

The next section provides precise information about the digital signatures produced by Scrive E-sign and how they can be verified.

3. How to Verify the Evidence Package

The signed document (PDF file) that the Evidence Package (HTML attachments - that this Digital Signature Documentation is part of) is embedded into, has either been electronically sealed by Scrive using the Guardtime Keyless Signature technology or with a PAdES digital signature. This enables independent verification of the time when the document was signed and checking that it has not been modified since. The process consists of several steps outlined below. If the document is signed using PAdES the signature can be validated in Acrobat Reader.

3.1 Extracting the Signature

The signature is embedded into the document following the standard PDF digital signature framework [PDF, section 12.8]. A Guardtime signature has the value GTTS.TimeStamp in its Filter field.

A single PDF file can contain several revisions of a document [PDF, section 7.5.6]. A Guardtime signature normally signs all revisions up to and including the one that contains it. In order to verify the document as it was signed, all subsequent updates have to be removed from the file.

More precisely, the signature protects the parts of the document specified by the ByteRange field of the signature. The two ranges must cover everything left after the previous step, except the Contents field of the signature.

The signature value is embedded in the Contents field in base 16 encoding. The value has to be stripped of trailing spaces and decoded [BASE, section 8] for further processing.

3.2 Parsing the Signature

The result of the previous step has to be parsed as an ASN.1 data structure in BER encoding [ASN, DER]. This must yield a ContentInfo structure [CMS, section 3] that embeds a SignedData structure [CMS, section 5] in the content field.

The contents of the encapContentInfo.eContent field of the SignedData structure have to be parsed as an ASN.1 data structure in DER encoding. This must yield a TSTInfo structure [TSP, section 2.4.2].

A Guardtime signature must have a single SignerInfo element in the signerInfos field of the SignedData structure and the object identifier 1.3.6.1.4.1.27868.4.1 in the signatureAlgorithm field of the SignerInfo structure.

The contents of the signature field of the SignerInfo structure have to be parsed as an ASN.1 data structure in DER encoding. This must yield a Guardtime-defined TimeSignature structure:

                          TimeSignature ::= SEQUENCE {

                            location HashChain,

                            history HashChain,

                            publishedData PublishedData,

                            pkSignature [0] SignatureInfo OPTIONAL,

                            pubReference [1] SET OF OCTET STRING OPTIONAL

                          }

                          PublishedData ::= SEQUENCE {

                            publicationIdentifier INTEGER,

                            publicationImprint DataImprint

                          }

Each of the HashChain fields is an ASN.1 OCTET STRING that contains a concatenation of a number of HashStep records. Each HashStep record in turn is a concatenation of a 1-byte hash algorithm code (appendix Hash Functions), a 1-byte direction indicator, a variable-length DataImprint field, and a 1-byte level number. The DataImprint field consists of a 1-byte hash algorithm code followed by the hash value (the number of bytes determined by the hash function). Note that all these are just concatenated together, not encoded as separate ASN.1 fields.

The DataImprint field in the PublishedData structure is an ASN.1 OCTET STRING that consists of a 1-byte hash algorithm code followed by the corresponding number of bytes of hash value (again, just concatenated).

The contents of the pkSignature and pubReference fields will not be used in the following and thus need not be parsed. However, presence of the pkSignature field indicates the hash chain contained in the history field is a temporary one not connected to a printed control publication. In such a case, the history and publishedData fields should be updated before proceeding (appendix Extending the TimeSignature).

3.3 Checking the Document

To check that the document matches the signature, it must be verified that the hash value of the signed document corresponds to the one embedded in the signature.

The concatenation of the sections of the original PDF file specified by the ByteRange field has to be hashed using the algorithm specified by the messageImprint.hashAlgorithm field of the TSTInfo structure. The result must be equal to the value of the messageImprint.hashedMessage field of the TSTInfo structure.

3.4 Checking the Signature

To check that the signature is internally consistent, it must be verified in several places that the hash value computed from one part of the signature corresponds to the one embedded in another part.

The DER-encoded representation of the TSTInfo structure (that is, the value of the encapContentInfo.eContent field of the SignedData structure) has to be hashed using the algorithm specified by the digestAlgorithm field of the SignerInfo structure. The result must be equal to the value of the message-digest attribute in the signedAttrs field of the SignerInfo structure.

The DER-encoded representation of the SignedAttributes structure has to be hashed using the algorithm specified by the digestAlgorithm field of the SignerInfo structure. The result will be the input data to the hash chain computation process described next. Note that the data to be hashed in this step is different from the representation of the signedAttrs field in the SignerInfo structure, as the latter is a tagged implicit set while the former is an explicit set [CMS, section 5.4].

For each HashStep record in the location hash chain and then for each HashStep record in the history hash chain in the TimeSignature structure, in the order in which the records appear in the chains:

		compute x as the result of hashing the input data with the algorithm specified by the hash algorithm code (the first byte) in the record;

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 0:

		compute y as the concatenation of the DataImprint field (bytes from the third up to but excluding the last), the hash algorithm code (the first byte), the value of x, and the level byte (the last byte);

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 1:

		compute y as the concatenation of the hash algorithm code (the first byte), the value of x, the DataImprint field (bytes from the third up to but excluding the last), and the level byte (the last byte);

		if the direction indicator (the second byte) is something else:

		abort with an error "invalid signature";

		the value of y is the input for the next step.



Finally, the value of y from the last step of the hash chain computation has to be hashed using the hash algorithm specified by the first byte of the publicationImprint field of the PublishedData structure. The result must be equal to the remaining bytes of the publicationImprint field.

3.5 Checking the Publication

To check that the signature matches the widely witnessed control publication, it must be verified that the contents of the PublishedData structure correspond to a printed publication acquired from a trusted source.

The publicationIdentifier field in the PublishedData structure contains the POSIX time [POSIX, section 4.15] value for the moment when the control publication was generated. A Guardtime control publication appears in the World Edition of the Financial Times 2–6 days after it is generated (depending on the publisher's schedules).

The PublishedData structure is formatted into human-comparable form as follows:

		the value of the publicationIdentifier field as a 64-bit integer (8 bytes in big-endian order) and the contents of the publicationImprint field are concatenated;

		a CRC-32 checksum [CRC, section 8.1.1.6.2] is computed on the result of the previous step and appended to it;

		the result of the previous step is encoded in base 32 [BASE, section 6];

		the result of the previous step may be broken into groups of 6 or 8 characters by dashes.



The result must be equal to the control publication that appears in the newspaper (ignoring possible differences in the optional character grouping).

3.6 Conclusion

Since in the whole computation starts from the contents of the PDF file and through a series applications of one-way functions ends up at a value that was known to exist at some well-established time in the past (the time when the newspaper was printed), this proves that the file in question existed before that time in the same form as it is currently.

The preceding statement relies only on the hash functions being one-way and assumes absolutely nothing about the Guardtime technology. Adding information about how the hash chains are constructed (which is seen by all Guardtime clients while it happens and can thus also be considered quite widely witnessed) makes it possible to extract the signing time with much better precision (appendix Extracting the Signing Time).

4. Hash Functions

The following table lists the hash functions that may be used in hash chains in Guardtime keyless signatures, along with their identifiers and hash value sizes.

		Algorithm Name

		Guardtime ID

		Hash Value Size

		Algorithm Specification



		SHA-1

		0

		20

		SHA, section 6.1



		SHA-224

		3

		28

		SHA, section 6.3



		SHA-256

		1

		32

		SHA, section 6.2



		SHA-384

		4

		48

		SHA, section 6.5



		SHA-512

		5

		64

		SHA, section 6.4



		RIPEMD-160

		2

		20

		RIPE, section 7





5. Extracting the Signing Time

The time when a datum was signed with a Guardtime keyless signature can be extacted from the history and the publicationIdentifier fields of the TimeSignature structure (section Parsing the Signature). The process is as follows:

		set h to 0 and p to the value of the publicationIdentifier field;

		for each HashStep record in the history hash chain, in the reverse of the order in which the records appear in the chain:



		if p is 0: abort with an error "invalid signature";

		set x to the highest power of 2 that does not exceed p;

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 0: set h to h+x and p to p-x;

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 1: set p to x-1;

		if the direction indicator (the second byte) is something else: abort with an error "invalid signature";



		if p is not 0: abort with an error "invalid signature";



The final value of h is the POSIX time [POSIX, section 4.15] value for the moment when the datum was signed.

6. Extending the TimeSignature

For each Guardtime signature and any control publication generated after the signature was issued, a hash chain can be created that connects the signature to the control publication and thus also to the printed medium in which the publication appeared. This process is called extending the signature.

The preferred way to do this is to access an online verification service using a tool obtained from either Scrive or Guardtime. This can also be done independently using the calendar database acquired either from Guardtime or, in case Guardtime has ceased the service, from the Estonian Technical Surveillance Authority, to which Guardtime is obligated to deposit the database before exiting the business.

The Guardtime calendar database consists of one hash value per second, indexed by integral POSIX time [POSIX, section 4.15] values (red nodes and black numbers on the figure below). Each of these hash values aggregates all signing requests that the Guardtime service processed during the corresponding 1-second time interval.

The aggregate hash values are connected into binary trees by hashing them together in pairs in left to right order, then hashing the first level pairs together again, and so on until a set of complete binary trees is obtained (blue arrows and nodes on the figure). For generating the control publication, the roots of the binary trees are hashed into a chain in right to left order (purple arrows and nodes), and the value from the last node of the chain is extracted for generating the control publication (golden arrow).

More precisely, each node on the figure is a DataImprint structure (section Parsing the Signature). On each step, the DataImprint from the left child node, the DataImprint from the right child node, and a single byte with the value of 255 are concatenated together, hashed, and the result is obtained as a DataImprint consisting of the concatenation of the 1-byte hash algorithm code (appendix Hash Functions) and the hash value.





For manageability, the database is split into several files (separated by dashed black lines on the figure). For the files to be usable without access to preceding ones, each file starting from some time value t also contains the root values from the binary trees corresponding to the state of the database on time t-1 (dashed blue arrows between the first and second file on the figure).

To construct the hash chain linking a given signature to a given publication, the following steps have to be performed:

		The signing time has to be extracted from the history and publishedData fields currently in the signature (appendix Extracting the Signing Time);

		The calendar database files covering the full interval from the signing time to the time when the publication was generated have to be obtained (format and naming of the files described later in this section);

		The hash-linked structure corresponding to the time when the publication was generated has to be reconstructed (as described earlier in this section);

		The unique hash chain connecting the leaf entry corresponding to the signing time to the root entry corresponding to the control publication (dotted arrows on the figure above) has to be extracted;

		The TimeSignature structure (section Parsing the Signature) has to be updated with new values:



		The history field is set to the concatenation of HashStep records describing the steps in the hash chain; each HashStep record is constructed as the concatenation of the 1-byte hash algorithm code from the DataImprint in the current node, the 1-byte direction indicator (0 if the sibling node is to the right in the tree, 1 if the sibling is to the left), the DataImprint from the sibling node, and a single byte with the value of 255;

		The publicationIdentifier field is set to the POSIX time value for the moment when the control publication was generated;

		The publicationImprint field is set to the DataImprint value in the root entry corresponding to the control publication.



Each calendar database file consists of a fixed header, a set of root node records, a sequence of calendar node records, and a checksum record. In the following, many values are given in hexadecimal, with the 0x prefix prepended.

The header consists of 12 fields totaling 65 bytes:

		8-byte sequence: file format identifier; must be 0x47, 0x54, 0x49, 0x4d, 0x45, 0x48, 0x44, and 0x42 (ASCII representation of 'GTIMEHDB');

		4-byte integer: endian-ness indicator; fixed value 0x01020304; all other 32-bit integers in the file will be in the same byte order;

		4-byte integer: version number; must be 0x00000001 (in file byte order);

		8-byte integer: endian-ness indicator; fixed value 0x0102030405060708; all other 64-bit integers in the file will be in the same byte order;

		8-byte integer: file creation time as POSIX time;

		8-byte integer: first calendar record index; the POSIX time value for the first node in the calendar node section of the file;

		4-byte integer: first calendar record offset; the offset of the start of the calendar node section within the file;

		4-byte integer: calendar record length; the length of each record in the calendar node section of the file;

		1 byte: calendar hash algorithm; the 1-byte hash algorithm code (appendix Hash Functions) for the hash function used by all calendar nodes in this file (they all must use the same algorithm);

		1 byte: flags; must be 0x01;

		14 bytes: reserved for future; all bytes must be 0x00;

		1 byte: CRC8 checksum of all preceding bytes in the header record; this is intended as a short-term protection against accidental errors while the file is being created; checking this may be omitted as the checksum record at the end of the file gives much stronger protection.



The root node section spans the space from the end of the header to the beginning of the calendar node section. It consists of a sequence of root node records followed by a 1-byte CRC8 checksum of all preceding bytes in the section. Each root node record consists of 4 fields:

		4-byte integer: record length; the number of bytes to follow in this record (excluding the length field itself);

		8-byte integer: record index; the POSIX time value for the last calendar node in the complete binary tree whose root this node is;

		1 byte: the 1-byte hash algorithm code for the hash function used in this node;

		variable-length sequence: the hash value in this node (the length is determined by the hash function used; it may also be computed by subtracting 9 from the value of the record length field).



Note that the concatenation of the two last fields in each record yields the DataImprint value for the corresponding node.

The calendar node section spans the space from the end of the root node section to almost the end of the file; it is followed only by a checksum record that has the same size and format as a calendar node record. It consists of a sequence of calendar node records (and no section checksum). Each calendar node record consists of 3 fields:

		4-byte integer: record index offset; this value is to be added to the first calendar record index field from the file header to obtain the POSIX time value for this node;

		variable-length sequence: the hash value in this node (the length is determined by the hash function used which is specified by the calendar hash algorithm field in the file header; it may also be obtained by subtracting 5 from the calendar record length field in the file header);

		1 byte: CRC8 checksum of all preceding bytes in the record.



Again, note that the concatenation of the calendar hash algorithm field from the file header and the hash value field from the record yields the DataImprint value for the corresponding node.

The last record in the file is the cryptographic checksum of the whole file:

		4-byte integer: fixed value 0xffffffff;

		variable-length sequence: the hash value computed by hashing all data preceding the checksum record in the file using the hash function specified in the calendar hash algorithm field in the file header (the length is the same as for the calendar node records);

		1 byte: CRC8 checksum of all preceding bytes in the record.



The calendar database files are named following the pattern

    hashdb-tttttttttttttttt-yyyy-mm-dd-hhmmss.bin

where the fields have the following meaning:

		filename prefix, always hashdb;

		POSIX time value for the first calendar node in the file; 16-digit lower-case hexadecimal number with leading zeroes preserved (but no 0x prefix);

		year, month, and day of the file creation time; month and day are 2-digit decimal numbers with the leading zeroes preserved;

		hour, minute, and second of the file creation time (in UTC); each is 2-digit decimal number with the leading zero preserved;

		filename suffix, always bin.
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1. Purpose

The purpose of this document is to explain how Scrive eSign measures time and provide a mathematical algorithm by which it is possible to calculate the probability of the error of the time stamps recorded by Scrive eSign.

2. Time measurement process

This section explains the NTP (Network Time Protocol) configurations of the systems involved with time measurement of Scrive eSign.

2.1 The hypervisor

Amazon, which Scrive eSign uses as hosting provider, use Xen or KVM depending on the generation of the virtual machine, for virtualisation. The default configuration is that all VM hosts are time synced using a clustered public pool of NTP servers. Scrive eSign does not use this mechanism.

2.2 Time synchronisation

Scrive eSign relies on NTP running on the virtual machine guests to get coordinated time from an NTP source. Scrive eSign does not use the time provided by the hypervisor hosts hosting the virtual machines, i.e. Amazon. This will help mitigate factors like load on the hypervisors or virtual machine guests affecting clock accuracy. This NTP synchronisation will override the clock synchronisation from the VM hosts’ clocks.

3. Configuration of hardware and services

This section describes the time/NTP and monitoring configuration of the application servers that run the Scrive eSign service.

3.1 Boot Time

The guest virtual machine behavior for the database server is as follows:

		On boot the virtual machine guest clock is set from the VM host

		ntp-date is run once from an init script

		ntpd is then run from another init script, which runs continuously



The behavior on the application server is the same with the exception of the ntpdate step which is not present on this system. It is worth noting that entries in procfs are not available for querying the configuration of the kernel with regards to Xen/clock configuration.

3.2 NTP Configuration

Logging that traces accuracy and time synchronisation is configured to use local NTP servers in the Scrive environment, which in turn acts as a proxy for the NTP server pool below that follows UTC(SP), i.e. official Swedish time:

		ntp1.sth.netnod.se

		ntp2.sth.netnod.se

		ntp1.gbg.netnod.se

		ntp2.gbg.netnod.se

		ntp1.mmo.netnod.se

		ntp2.mmo.netnod.se



3.3 Monitoring

Scrive eSign service has a monitoring system (Nagios) that monitors various aspects of the NTP statistics and keeps historic logs. It informs of problems with NTP server connectivity, jitter and offset, immediately regardless of what time of day it is.

3.4 Time scale

The NTP configuration together with the logging implies that we are following UTC(SP), and all timestamps are because of this traceable to this time scale.

4. Calculation of the probability of the clock error

This section describes how to calculate the probability of the clock error of the Scrive eSign timestamps.

4.1 Clock error samples

Once per hour Scrive eSign uses the NTP protocol to check the difference between the Scrive eSign server clock and UTC(SP). This check is performed directly against servers in the NTP server pool listed in Section 3.2. Each check results in one clock error sample (hereinafter “Clock Error Samples”), which is assumed to accurately reflect the actual clock error.

4.2 Clock error algorithm

The calculation of the probability of the clock error can be done by inserting the Clock Error Samples into the algorithm below. We assume that the samples follow a normal distribution.

		Let 

 be a set of the clock error samples (in seconds). Let 

, 

.

		Let 

 be the random variable representing the clock error with parameters estimated using data set 

.

		Let 

, 

 be the the empirical distribution function.

		Let 

 be the size of discretized value space, 

. Let 

 be the discretized value space, 

 be the set of data points representing empirical distribution function, 

 be the set of data points representing cumulative distribution function of the random variable estimating the clock error.

		Plot the data in 

 and 

 to assess the accuracy of the estimation.

		

 is the estimated probability that the clock error is smaller than 

 seconds.



4.3 Clock error samples and evidence of normal distribution

The last 1000 Clock Error Samples are inserted into this document in section 5. These Clock Error Samples can be used as input data to the algorithm in 4.2 to provide evidence of normal distribution and to calculate the probability of the clock error of the Scrive eSign time stamps. From the Clock Error Samples one can derive the parameters (mean and variance) for a normal distribution. One can also calculate the difference between this estimated distribution and the empirical data given by the Clock Error Samples themselves. You can see cumulative distribution functions (cdf) for the estimates and the empirical data and on top of that the difference between the empirical and estimated errors in the graph below. This graph also allow us to visually estimate the probability of a specific maximum error.
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4.4 Input parameters

Based on the Clock Error Samples in section 5 it is possible to calculate the variables that define the normal distribution (mean and standard deviation). Scrive eSign has automatically calculated these variables as per the below:

		mean: 0.72 ms

		standard deviation: 1.61 ms



4.5 Probability of the clock error

By using the algorithm and the Clock Error Samples Scrive eSign calculated the following probabilities of the clock error ‘e’:

		|e| < 2.5 ms: ≈84.403%

		|e| < 5 ms: ≈99.599%

		|e| < 10 ms: ≈100.000%



5. Clock Error Samples

The following are the clock error samples collected between 2021-01-27 21:14:18.286799 UTC and 2021-03-10 13:36:39.754647 UTC:

		Time collected		Clock offset

		2021-01-27 21:14:18.286799		-1.3 ms

		2021-01-27 22:14:19.8254		1.0 ms

		2021-01-27 23:14:21.532273		1.5 ms

		2021-01-28 00:14:23.317015		-0.8 ms

		2021-01-28 01:14:25.887439		-0.3 ms

		2021-01-28 02:14:27.743016		3.1 ms

		2021-01-28 03:14:29.929762		0.1 ms

		2021-01-28 04:14:32.223195		2.0 ms

		2021-01-28 05:14:34.72359		2.3 ms

		2021-01-28 06:14:36.213583		3.4 ms

		2021-01-28 07:14:38.171087		2.3 ms

		2021-01-28 08:14:42.578655		2.5 ms

		2021-01-28 09:14:44.235103		3.6 ms

		2021-01-28 10:14:46.119138		-0.8 ms

		2021-01-28 11:14:47.749885		2.6 ms

		2021-01-28 12:14:50.565849		0.2 ms

		2021-01-28 13:14:52.464041		1.4 ms

		2021-01-28 14:14:55.575406		3.8 ms

		2021-01-28 15:14:58.669183		2.9 ms

		2021-01-28 16:15:00.244016		0.5 ms

		2021-01-28 17:15:03.221473		3.2 ms

		2021-01-28 18:15:04.965607		-0.7 ms

		2021-01-28 19:15:07.031306		-0.4 ms

		2021-01-28 20:15:09.28904		-0.2 ms

		2021-01-28 21:15:10.970671		-1.2 ms

		2021-01-28 22:15:13.220835		2.7 ms

		2021-01-28 23:15:15.454153		3.2 ms

		2021-01-29 00:15:17.329729		2.9 ms

		2021-01-29 01:15:19.338978		2.7 ms

		2021-01-29 02:15:21.613576		2.3 ms

		2021-01-29 03:15:23.267141		2.3 ms

		2021-01-29 04:15:26.080739		2.8 ms

		2021-01-29 05:15:28.254814		3.5 ms

		2021-01-29 06:15:30.4102		0.0 ms

		2021-01-29 07:15:32.350424		2.1 ms

		2021-01-29 08:15:35.212557		2.5 ms

		2021-01-29 09:15:37.275049		3.1 ms

		2021-01-29 10:15:39.748505		0.0 ms

		2021-01-29 11:15:42.502439		0.4 ms

		2021-01-29 12:15:46.489883		-2.1 ms

		2021-01-29 13:15:48.3477		1.5 ms

		2021-01-29 14:15:51.419288		3.4 ms

		2021-01-29 15:15:53.138912		3.2 ms

		2021-01-29 16:15:55.533206		2.2 ms

		2021-01-29 17:15:57.432547		-1.2 ms

		2021-01-29 18:15:58.922397		-3.8 ms

		2021-01-29 19:16:01.374723		-1.5 ms

		2021-01-29 20:16:05.406992		0.8 ms

		2021-01-29 21:16:07.720034		1.3 ms

		2021-01-29 22:16:10.598913		1.2 ms

		2021-01-29 23:16:13.10042		2.3 ms

		2021-01-30 00:16:16.055741		3.1 ms

		2021-01-30 01:16:18.022254		2.6 ms

		2021-01-30 02:16:19.663479		2.8 ms

		2021-01-30 03:16:21.612695		2.3 ms

		2021-01-30 04:16:23.924539		0.2 ms

		2021-01-30 05:16:25.841424		1.1 ms

		2021-01-30 06:16:27.74046		-0.1 ms

		2021-01-30 07:16:29.748864		2.3 ms

		2021-01-30 08:16:31.790366		-0.6 ms

		2021-01-30 09:16:34.689269		4.1 ms

		2021-01-30 10:16:36.769123		2.2 ms

		2021-01-30 11:16:38.755885		3.8 ms

		2021-01-30 12:16:40.091026		3.2 ms

		2021-01-30 13:16:44.583067		3.1 ms

		2021-01-30 14:16:47.575732		1.9 ms

		2021-01-30 15:16:48.95456		1.2 ms

		2021-01-30 16:16:51.997457		1.0 ms

		2021-01-30 17:16:55.476787		1.2 ms

		2021-01-30 18:16:58.754116		-0.3 ms

		2021-01-30 19:17:01.473248		2.1 ms

		2021-01-30 20:17:03.332391		0.6 ms

		2021-01-30 21:17:05.457876		-1.2 ms

		2021-01-30 22:17:07.557971		-0.3 ms

		2021-01-30 23:17:09.244298		-0.5 ms

		2021-01-31 00:17:12.016474		1.3 ms

		2021-01-31 01:17:14.841734		-0.3 ms

		2021-01-31 02:17:17.885713		-0.6 ms

		2021-01-31 03:17:19.398868		2.9 ms

		2021-01-31 04:17:22.256897		3.6 ms

		2021-01-31 05:17:24.178986		4.0 ms

		2021-01-31 06:17:26.528184		4.2 ms

		2021-01-31 07:17:28.412929		3.9 ms

		2021-01-31 08:17:31.379138		2.4 ms

		2021-01-31 09:17:33.793608		3.7 ms

		2021-01-31 10:17:35.528186		3.7 ms

		2021-01-31 11:17:37.922741		0.2 ms

		2021-01-31 12:17:39.973909		3.6 ms

		2021-01-31 13:17:41.805536		2.5 ms

		2021-01-31 14:17:44.261398		0.0 ms

		2021-01-31 15:17:46.537181		-0.5 ms

		2021-01-31 16:17:48.34974		0.3 ms

		2021-01-31 17:17:49.834998		3.5 ms

		2021-01-31 18:17:51.45026		4.8 ms

		2021-01-31 19:17:53.322648		4.1 ms

		2021-01-31 20:17:55.694184		3.7 ms

		2021-01-31 21:17:57.111922		-0.5 ms

		2021-01-31 22:17:58.699595		2.0 ms

		2021-01-31 23:18:00.293276		-1.3 ms

		2021-02-01 00:18:02.075366		-0.8 ms

		2021-02-01 01:18:03.909238		1.9 ms

		2021-02-01 02:18:05.47661		3.3 ms

		2021-02-01 03:18:07.158059		3.3 ms

		2021-02-01 04:18:08.686113		2.9 ms

		2021-02-01 05:18:10.715799		2.2 ms

		2021-02-01 06:18:14.343858		1.9 ms

		2021-02-01 07:18:16.461776		1.7 ms

		2021-02-01 08:18:19.657111		2.9 ms

		2021-02-01 09:18:23.131796		0.2 ms

		2021-02-01 10:18:26.468858		3.4 ms

		2021-02-01 11:18:28.914302		2.3 ms

		2021-02-01 12:18:30.648674		-0.6 ms

		2021-02-01 13:18:32.386061		-1.8 ms

		2021-02-01 14:18:34.218709		0.5 ms

		2021-02-01 15:18:37.048578		-0.1 ms

		2021-02-01 16:18:39.07704		3.2 ms

		2021-02-01 17:18:40.434414		1.6 ms

		2021-02-01 18:18:42.915705		2.4 ms

		2021-02-01 19:18:45.300963		2.2 ms

		2021-02-01 20:18:47.239691		2.2 ms

		2021-02-01 21:18:50.540952		1.2 ms

		2021-02-01 22:18:52.060639		-1.0 ms

		2021-02-01 23:18:53.895464		2.8 ms

		2021-02-02 00:18:55.759225		-1.4 ms

		2021-02-02 01:18:58.360322		0.3 ms

		2021-02-02 02:19:01.260912		2.9 ms

		2021-02-02 03:19:04.25168		2.4 ms

		2021-02-02 04:19:05.804383		2.3 ms

		2021-02-02 05:19:07.795534		2.7 ms

		2021-02-02 06:19:10.256316		3.0 ms

		2021-02-02 07:19:12.387901		3.1 ms

		2021-02-02 08:19:14.401149		0.4 ms

		2021-02-02 09:19:15.780905		3.0 ms

		2021-02-02 10:19:17.371146		2.3 ms

		2021-02-02 11:19:19.210011		-0.2 ms

		2021-02-02 12:19:20.67475		2.2 ms

		2021-02-02 13:19:22.123141		0.9 ms

		2021-02-02 14:19:23.980815		1.5 ms

		2021-02-02 15:19:26.142454		1.3 ms

		2021-02-02 16:19:27.989255		2.4 ms

		2021-02-02 17:19:29.51364		2.0 ms

		2021-02-02 18:19:31.981127		1.4 ms

		2021-02-02 19:19:34.473381		0.7 ms

		2021-02-02 20:19:36.811306		2.0 ms

		2021-02-02 21:19:39.133943		-2.5 ms

		2021-02-02 22:19:41.84735		0.6 ms

		2021-02-02 23:19:44.896972		1.1 ms

		2021-02-03 00:19:50.246082		1.9 ms

		2021-02-03 01:19:51.797985		2.8 ms

		2021-02-03 02:19:53.823845		2.3 ms

		2021-02-03 03:19:56.008278		3.8 ms

		2021-02-03 04:19:58.272177		3.8 ms

		2021-02-03 05:20:00.740855		3.4 ms

		2021-02-03 06:20:02.894728		3.0 ms

		2021-02-03 07:20:04.851301		-0.8 ms

		2021-02-03 08:20:07.152206		-1.1 ms

		2021-02-03 09:20:10.976064		2.0 ms

		2021-02-03 10:20:12.782635		-0.6 ms

		2021-02-03 11:20:14.430904		1.1 ms

		2021-02-03 12:20:16.500349		-1.7 ms

		2021-02-03 13:20:17.926191		-1.6 ms

		2021-02-03 14:20:20.365636		-1.2 ms

		2021-02-03 15:20:22.309347		-0.5 ms

		2021-02-03 16:20:24.041444		-0.9 ms

		2021-02-03 17:20:26.178693		1.1 ms

		2021-02-03 18:20:27.821486		-1.2 ms

		2021-02-03 19:20:29.864215		3.8 ms

		2021-02-03 20:20:31.704194		1.3 ms

		2021-02-03 21:20:33.629517		1.2 ms

		2021-02-03 22:20:35.094273		0.0 ms

		2021-02-03 23:20:36.984706		2.3 ms

		2021-02-04 00:20:38.639452		1.6 ms

		2021-02-04 01:20:40.38271		1.7 ms

		2021-02-04 02:20:42.002336		0.0 ms

		2021-02-04 03:20:45.578161		0.8 ms

		2021-02-04 04:20:47.232324		0.4 ms

		2021-02-04 05:20:49.3827		4.7 ms

		2021-02-04 06:20:51.383995		1.7 ms

		2021-02-04 07:20:54.179873		3.5 ms

		2021-02-04 08:20:56.781698		4.2 ms

		2021-02-04 09:20:59.555189		0.5 ms

		2021-02-04 10:21:02.028022		0.5 ms

		2021-02-04 11:21:04.196889		0.5 ms

		2021-02-04 12:21:05.953048		1.4 ms

		2021-02-04 13:21:07.840783		2.2 ms

		2021-02-04 14:21:10.734123		-0.9 ms

		2021-02-04 15:21:14.358985		1.0 ms

		2021-02-04 16:21:17.078975		2.7 ms

		2021-02-04 17:21:20.094973		2.3 ms

		2021-02-04 18:21:22.080056		2.5 ms

		2021-02-04 19:21:23.871477		2.2 ms

		2021-02-04 20:21:25.556118		-0.2 ms

		2021-02-04 21:21:28.131495		1.2 ms

		2021-02-04 22:21:30.187878		1.4 ms

		2021-02-04 23:21:32.622431		-0.2 ms

		2021-02-05 00:21:34.117611		2.2 ms

		2021-02-05 01:21:36.037596		0.3 ms

		2021-02-05 02:21:37.79845		-1.2 ms

		2021-02-05 03:21:40.677587		2.6 ms

		2021-02-05 04:21:43.159597		0.0 ms

		2021-02-05 05:21:44.879042		0.1 ms

		2021-02-05 06:21:46.430547		-0.2 ms

		2021-02-05 07:21:48.132243		-0.7 ms

		2021-02-05 08:21:50.634682		1.7 ms

		2021-02-05 09:21:52.689117		2.2 ms

		2021-02-05 10:21:54.575785		0.3 ms

		2021-02-05 11:21:56.060475		-0.8 ms

		2021-02-05 12:21:58.197383		-0.9 ms

		2021-02-05 13:22:00.046266		2.2 ms

		2021-02-05 14:22:02.180051		-1.1 ms

		2021-02-05 15:22:04.564957		-0.4 ms

		2021-02-05 16:22:06.05554		0.3 ms

		2021-02-05 17:22:07.893893		-0.2 ms

		2021-02-05 18:22:10.653539		0.5 ms

		2021-02-05 19:22:12.039004		1.0 ms

		2021-02-05 20:22:13.455077		-0.5 ms

		2021-02-05 21:22:15.781614		1.6 ms

		2021-02-05 22:22:17.446884		1.6 ms

		2021-02-05 23:22:21.208462		-1.4 ms

		2021-02-06 00:22:22.931736		1.8 ms

		2021-02-06 01:22:26.014818		-1.2 ms

		2021-02-06 02:22:28.340257		1.7 ms

		2021-02-06 03:22:32.244662		3.2 ms

		2021-02-06 04:22:34.404153		0.3 ms

		2021-02-06 05:22:36.098835		0.6 ms

		2021-02-06 06:22:37.996237		1.6 ms

		2021-02-06 07:22:39.747233		0.6 ms

		2021-02-06 08:22:42.356266		0.9 ms

		2021-02-06 09:22:44.507513		-1.6 ms

		2021-02-06 10:22:46.108123		2.5 ms

		2021-02-06 11:22:47.630457		3.1 ms

		2021-02-06 12:22:49.734172		2.2 ms

		2021-02-06 13:22:51.831567		-0.3 ms

		2021-02-06 14:22:53.567095		0.5 ms

		2021-02-06 15:22:55.355023		-0.8 ms

		2021-02-06 16:22:57.214767		-2.1 ms

		2021-02-06 17:22:59.590426		-0.9 ms

		2021-02-06 18:23:01.801426		-0.8 ms

		2021-02-06 19:23:03.920718		1.4 ms

		2021-02-06 20:23:06.959268		-0.3 ms

		2021-02-06 21:23:10.551875		-0.7 ms

		2021-02-06 22:23:12.531476		2.4 ms

		2021-02-06 23:23:14.337042		2.3 ms

		2021-02-07 00:23:17.545985		-0.5 ms

		2021-02-07 01:23:19.56281		-0.1 ms

		2021-02-07 02:23:21.961848		-0.8 ms

		2021-02-07 03:23:24.752344		3.1 ms

		2021-02-07 04:23:26.856187		-0.1 ms

		2021-02-07 05:23:28.523506		1.6 ms

		2021-02-07 06:23:30.216992		1.8 ms

		2021-02-07 07:23:32.47002		1.7 ms

		2021-02-07 08:23:34.315265		-0.5 ms

		2021-02-07 09:23:37.116		-1.6 ms

		2021-02-07 10:23:38.707539		-1.2 ms

		2021-02-07 11:23:40.366365		-0.9 ms

		2021-02-07 12:23:43.332445		-0.8 ms

		2021-02-07 13:23:46.890316		1.3 ms

		2021-02-07 14:23:48.321477		0.2 ms

		2021-02-07 15:23:49.938182		3.6 ms

		2021-02-07 16:23:51.623595		1.9 ms

		2021-02-07 17:23:54.196311		2.1 ms

		2021-02-07 18:23:55.810284		-1.2 ms

		2021-02-07 19:23:58.953521		-0.6 ms

		2021-02-07 20:24:01.344006		0.1 ms

		2021-02-07 21:24:03.568838		0.3 ms

		2021-02-07 22:24:06.897731		2.2 ms

		2021-02-07 23:24:09.891584		-1.2 ms

		2021-02-08 00:24:12.508979		-1.1 ms

		2021-02-08 01:24:15.199357		1.9 ms

		2021-02-08 02:24:17.132678		-0.3 ms

		2021-02-08 03:24:20.612608		0.9 ms

		2021-02-08 04:24:22.921621		-0.7 ms

		2021-02-08 05:24:25.179171		1.6 ms

		2021-02-08 06:24:26.908976		-0.2 ms

		2021-02-08 07:24:28.432741		-0.1 ms

		2021-02-08 08:24:31.069738		1.4 ms

		2021-02-08 09:24:34.209399		0.3 ms

		2021-02-08 10:24:36.483324		-0.3 ms

		2021-02-08 11:24:37.946799		1.9 ms

		2021-02-08 12:24:39.64288		-0.2 ms

		2021-02-08 13:24:41.97937		-0.8 ms

		2021-02-08 14:24:43.639067		-0.8 ms

		2021-02-08 15:24:46.58934		0.5 ms

		2021-02-08 16:24:48.29454		-0.8 ms

		2021-02-08 17:24:50.995258		1.9 ms

		2021-02-08 18:24:53.555836		0.7 ms

		2021-02-08 19:24:55.651922		1.6 ms

		2021-02-08 20:24:57.267982		-0.5 ms

		2021-02-08 21:25:00.527728		-1.0 ms

		2021-02-08 22:25:02.801821		0.4 ms

		2021-02-08 23:25:05.166186		0.0 ms

		2021-02-09 00:25:06.919965		-2.2 ms

		2021-02-09 01:25:08.57681		-2.1 ms

		2021-02-09 02:25:10.277752		-0.9 ms

		2021-02-09 03:25:13.713814		-1.3 ms

		2021-02-09 04:25:15.886324		-0.2 ms

		2021-02-09 05:25:17.837384		0.1 ms

		2021-02-09 06:25:19.808601		0.3 ms

		2021-02-09 07:25:21.610628		1.0 ms

		2021-02-09 08:26:37.975811		-0.2 ms

		2021-02-09 09:26:40.594205		0.3 ms

		2021-02-09 10:26:43.777414		-1.6 ms

		2021-02-09 11:26:46.432605		-0.9 ms

		2021-02-09 12:26:47.957011		1.0 ms

		2021-02-09 13:26:49.902565		1.1 ms

		2021-02-09 14:26:51.874015		-0.4 ms

		2021-02-09 15:26:53.901357		3.0 ms

		2021-02-09 16:26:56.721229		0.6 ms

		2021-02-09 17:26:58.513834		2.6 ms

		2021-02-09 18:27:00.453682		0.5 ms

		2021-02-09 19:27:04.323774		4.0 ms

		2021-02-09 20:27:05.775013		0.2 ms

		2021-02-09 21:27:07.665944		1.6 ms

		2021-02-09 22:27:09.200001		-0.7 ms

		2021-02-09 23:27:12.832614		1.1 ms

		2021-02-10 00:27:14.667372		1.5 ms

		2021-02-10 01:27:16.647927		2.8 ms

		2021-02-10 02:27:19.162618		3.6 ms

		2021-02-10 03:27:23.023627		0.3 ms

		2021-02-10 04:27:25.579168		0.2 ms

		2021-02-10 05:27:28.003272		0.0 ms

		2021-02-10 06:27:29.374006		-0.8 ms

		2021-02-10 07:27:31.239311		0.3 ms

		2021-02-10 08:27:33.82182		0.1 ms

		2021-02-10 09:27:37.11478		0.3 ms

		2021-02-10 10:27:40.20733		-0.5 ms

		2021-02-10 11:27:42.871526		-0.9 ms

		2021-02-10 12:27:45.077939		1.0 ms

		2021-02-10 13:27:46.631966		0.2 ms

		2021-02-10 14:27:48.575784		2.1 ms

		2021-02-10 15:27:50.460225		2.1 ms

		2021-02-10 16:27:52.711231		-0.3 ms

		2021-02-10 17:27:54.510958		-1.8 ms

		2021-02-10 18:27:56.721085		-1.5 ms

		2021-02-10 19:27:58.578097		-1.1 ms

		2021-02-10 20:28:01.438494		-1.3 ms

		2021-02-10 21:28:03.372554		-1.0 ms

		2021-02-10 22:28:05.046835		-0.4 ms

		2021-02-10 23:28:07.757588		0.1 ms

		2021-02-11 00:28:10.192941		0.4 ms

		2021-02-11 01:28:12.376255		3.4 ms

		2021-02-11 02:28:14.007259		0.6 ms

		2021-02-11 03:28:16.051052		0.5 ms

		2021-02-11 04:28:17.708452		-1.0 ms

		2021-02-11 05:28:19.473878		-0.2 ms

		2021-02-11 06:28:21.773175		0.0 ms

		2021-02-11 07:28:23.87723		0.3 ms

		2021-02-11 08:28:26.777891		-0.6 ms

		2021-02-11 09:28:28.658045		1.0 ms

		2021-02-11 10:28:30.597938		-4.1 ms

		2021-02-11 11:28:32.681257		1.5 ms

		2021-02-11 12:28:35.610241		-1.6 ms

		2021-02-11 13:28:38.039549		-0.7 ms

		2021-02-11 14:28:41.133115		-2.7 ms

		2021-02-11 15:28:43.348058		1.0 ms

		2021-02-11 16:28:45.028664		2.5 ms

		2021-02-11 17:28:47.427172		2.4 ms

		2021-02-11 18:28:50.970932		0.9 ms

		2021-02-11 19:28:54.319575		2.2 ms

		2021-02-11 20:28:57.227819		-1.1 ms

		2021-02-11 21:28:59.554918		-1.1 ms

		2021-02-11 22:29:01.315839		1.4 ms

		2021-02-11 23:29:03.174725		0.1 ms

		2021-02-12 00:29:05.346239		2.5 ms

		2021-02-12 01:29:08.042187		3.5 ms

		2021-02-12 02:29:10.087051		0.6 ms

		2021-02-12 03:29:13.445442		0.0 ms

		2021-02-12 04:29:15.877627		-0.1 ms

		2021-02-12 05:29:17.663219		-0.8 ms

		2021-02-12 06:29:19.412236		-0.6 ms

		2021-02-12 07:29:21.204066		1.7 ms

		2021-02-12 08:29:23.485764		-0.5 ms

		2021-02-12 09:29:25.053524		1.2 ms

		2021-02-12 10:29:27.479879		-0.2 ms

		2021-02-12 11:29:29.687621		-0.6 ms

		2021-02-12 12:29:31.563945		2.7 ms

		2021-02-12 13:29:34.802233		-0.4 ms

		2021-02-12 14:29:36.687082		-1.1 ms

		2021-02-12 15:29:39.959624		-0.5 ms

		2021-02-12 16:29:42.922716		2.4 ms

		2021-02-12 17:29:46.700137		-0.9 ms

		2021-02-12 18:29:50.194975		-1.7 ms

		2021-02-12 19:29:53.762319		1.3 ms

		2021-02-12 20:29:55.842607		1.9 ms

		2021-02-12 21:29:57.380675		1.9 ms

		2021-02-12 22:30:00.075035		-0.1 ms

		2021-02-12 23:30:01.976094		1.8 ms

		2021-02-13 00:30:04.288089		0.7 ms

		2021-02-13 01:30:06.324238		0.0 ms

		2021-02-13 02:30:08.04964		-0.3 ms

		2021-02-13 03:30:11.143888		-0.2 ms

		2021-02-13 04:30:12.66672		2.2 ms

		2021-02-13 05:30:14.124823		0.2 ms

		2021-02-13 06:30:16.460069		-0.2 ms

		2021-02-13 07:30:18.18773		0.5 ms

		2021-02-13 08:30:21.190757		-1.4 ms

		2021-02-13 09:30:23.194082		-0.2 ms

		2021-02-13 10:30:24.895266		0.9 ms

		2021-02-13 11:30:26.846641		-0.1 ms

		2021-02-13 12:30:28.627696		-0.8 ms

		2021-02-13 13:30:31.279489		-0.3 ms

		2021-02-13 14:30:32.934878		0.0 ms

		2021-02-13 15:30:34.528342		1.7 ms

		2021-02-13 16:30:36.800625		0.4 ms

		2021-02-13 17:30:38.653037		0.6 ms

		2021-02-13 18:30:40.338717		-1.5 ms

		2021-02-13 19:30:43.195453		0.3 ms

		2021-02-13 20:30:45.633345		1.2 ms

		2021-02-13 21:30:48.691554		-0.5 ms

		2021-02-13 22:30:51.14219		2.6 ms

		2021-02-13 23:30:52.846624		0.9 ms

		2021-02-14 00:30:55.375188		1.7 ms

		2021-02-14 01:30:58.418002		2.3 ms

		2021-02-14 02:31:00.641968		2.1 ms

		2021-02-14 03:31:02.137409		2.7 ms

		2021-02-14 04:31:04.043801		-0.6 ms

		2021-02-14 05:31:06.490002		1.0 ms

		2021-02-14 06:31:08.156769		0.4 ms

		2021-02-14 07:31:09.660251		0.3 ms

		2021-02-14 08:31:11.625968		3.1 ms

		2021-02-14 09:31:15.540582		1.3 ms

		2021-02-14 10:31:17.170531		3.2 ms

		2021-02-14 11:31:20.046623		1.0 ms

		2021-02-14 12:31:21.880522		0.2 ms

		2021-02-14 13:31:23.933555		3.1 ms

		2021-02-14 14:31:25.413564		1.8 ms

		2021-02-14 15:31:28.581681		-0.2 ms

		2021-02-14 16:31:31.62778		0.1 ms

		2021-02-14 17:31:33.345284		0.0 ms

		2021-02-14 18:31:35.290739		-0.2 ms

		2021-02-14 19:31:39.305749		-0.8 ms

		2021-02-14 20:31:42.009859		2.2 ms

		2021-02-14 21:31:44.258882		-0.5 ms

		2021-02-14 22:31:47.193379		0.5 ms

		2021-02-14 23:31:48.666229		0.7 ms

		2021-02-15 00:31:50.384377		-1.1 ms

		2021-02-15 02:02:48.652338		2.8 ms

		2021-02-15 03:15:19.345816		-2.4 ms

		2021-02-15 04:15:22.359588		-1.0 ms

		2021-02-15 05:15:23.794494		0.8 ms

		2021-02-15 06:15:25.701311		-0.4 ms

		2021-02-15 07:15:27.350838		0.9 ms

		2021-02-15 08:15:28.864545		0.9 ms

		2021-02-15 09:15:30.805611		3.1 ms

		2021-02-15 10:15:32.225421		0.8 ms

		2021-02-15 11:15:34.18445		2.3 ms

		2021-02-15 12:15:36.087089		-0.8 ms

		2021-02-15 13:15:38.065637		2.0 ms

		2021-02-15 14:15:39.602354		-0.1 ms

		2021-02-15 15:15:42.991142		-1.0 ms

		2021-02-15 16:15:46.148326		2.3 ms

		2021-02-15 17:15:48.645039		-0.2 ms

		2021-02-15 18:15:50.614814		0.8 ms

		2021-02-15 19:15:53.267141		-0.4 ms

		2021-02-15 20:15:55.570828		0.8 ms

		2021-02-15 21:15:58.522215		0.5 ms

		2021-02-15 22:16:00.587613		-1.6 ms

		2021-02-15 23:16:02.501188		-1.9 ms

		2021-02-16 00:16:04.354164		1.7 ms

		2021-02-16 01:16:06.273223		-0.4 ms

		2021-02-16 02:16:08.310164		0.9 ms

		2021-02-16 03:16:10.4679		0.9 ms

		2021-02-16 04:16:13.028046		0.4 ms

		2021-02-16 05:16:15.437099		0.9 ms

		2021-02-16 06:16:17.085818		0.5 ms

		2021-02-16 07:16:19.417646		0.0 ms

		2021-02-16 08:16:21.161227		0.4 ms

		2021-02-16 09:16:24.152063		3.3 ms

		2021-02-16 10:16:27.654692		1.3 ms

		2021-02-16 11:16:29.395328		2.6 ms

		2021-02-16 12:16:32.818465		0.9 ms

		2021-02-16 13:16:37.042859		1.8 ms

		2021-02-16 14:16:39.18793		-1.0 ms

		2021-02-16 15:16:41.471617		-1.7 ms

		2021-02-16 16:16:43.361311		0.2 ms

		2021-02-16 17:16:46.471		0.4 ms

		2021-02-16 18:16:48.168799		-0.7 ms

		2021-02-16 19:16:50.513838		2.8 ms

		2021-02-16 20:16:52.164956		-0.3 ms

		2021-02-16 21:16:55.006504		1.0 ms

		2021-02-16 22:16:58.116075		1.5 ms

		2021-02-16 23:17:00.652428		0.3 ms

		2021-02-17 00:17:02.807476		-0.2 ms

		2021-02-17 01:17:04.93465		1.9 ms

		2021-02-17 02:17:07.343299		-0.3 ms

		2021-02-17 03:17:10.491837		0.2 ms

		2021-02-17 04:17:12.530993		-1.8 ms

		2021-02-17 05:17:14.556348		-0.7 ms

		2021-02-17 06:17:16.823596		-1.0 ms

		2021-02-17 07:17:19.344429		-1.3 ms

		2021-02-17 08:17:20.873783		-0.4 ms

		2021-02-17 09:17:22.736042		0.3 ms

		2021-02-17 10:17:24.516794		0.0 ms

		2021-02-17 11:17:26.311922		-0.5 ms

		2021-02-17 12:17:28.671987		1.0 ms

		2021-02-17 13:17:30.235888		0.7 ms

		2021-02-17 14:17:31.900573		0.3 ms

		2021-02-17 15:17:33.565737		-1.1 ms

		2021-02-17 16:17:35.470758		1.9 ms

		2021-02-17 17:17:39.229613		2.2 ms

		2021-02-17 18:17:40.662375		-1.0 ms

		2021-02-17 19:17:43.557384		-1.1 ms

		2021-02-17 20:17:45.555851		-0.4 ms

		2021-02-17 21:17:47.014658		-0.3 ms

		2021-02-17 22:17:48.653754		1.4 ms

		2021-02-17 23:17:50.405185		1.2 ms

		2021-02-18 00:17:52.606557		-0.7 ms

		2021-02-18 01:17:54.120455		3.4 ms

		2021-02-18 02:17:56.041815		2.1 ms

		2021-02-18 03:17:57.829499		-0.1 ms

		2021-02-18 04:17:59.888105		-0.6 ms

		2021-02-18 05:18:01.63363		-1.5 ms

		2021-02-18 06:18:03.566848		3.6 ms

		2021-02-18 07:18:05.393503		0.8 ms

		2021-02-18 08:18:08.27858		3.0 ms

		2021-02-18 09:18:11.272516		-1.7 ms

		2021-02-18 10:18:13.129051		-0.9 ms

		2021-02-18 11:18:15.594128		-0.7 ms

		2021-02-18 12:18:17.506592		0.5 ms

		2021-02-18 13:18:19.069421		1.4 ms

		2021-02-18 14:18:20.484232		0.4 ms

		2021-02-18 15:18:22.41166		1.7 ms

		2021-02-18 16:18:24.799274		-0.8 ms

		2021-02-18 17:18:26.905677		1.2 ms

		2021-02-18 18:18:28.366176		0.6 ms

		2021-02-18 19:18:31.93553		-1.0 ms

		2021-02-18 20:18:33.770809		0.8 ms

		2021-02-18 21:18:36.980444		3.0 ms

		2021-02-18 22:18:39.369113		1.2 ms

		2021-02-18 23:18:42.651981		-1.5 ms

		2021-02-19 00:18:44.761545		1.5 ms

		2021-02-19 01:18:47.332218		-0.1 ms

		2021-02-19 02:18:48.846951		-0.4 ms

		2021-02-19 03:18:50.675195		1.3 ms

		2021-02-19 04:18:52.201492		0.2 ms

		2021-02-19 05:18:53.861685		-0.3 ms

		2021-02-19 06:18:55.42689		2.5 ms

		2021-02-19 07:18:58.067194		0.3 ms

		2021-02-19 08:19:00.773279		-0.3 ms

		2021-02-19 09:19:02.487627		1.2 ms

		2021-02-19 10:19:04.327093		2.4 ms

		2021-02-19 11:19:06.119719		1.4 ms

		2021-02-19 12:19:08.61953		3.0 ms

		2021-02-19 13:19:12.705262		0.0 ms

		2021-02-19 14:19:15.656216		1.2 ms

		2021-02-19 15:19:18.308328		2.6 ms

		2021-02-19 16:19:20.582708		-0.7 ms

		2021-02-19 17:19:23.297267		-0.3 ms

		2021-02-19 18:19:26.573898		-1.1 ms

		2021-02-19 19:19:29.029306		-1.4 ms

		2021-02-19 20:19:32.165393		0.7 ms

		2021-02-19 21:19:34.971286		-2.7 ms

		2021-02-19 22:19:37.201421		0.5 ms

		2021-02-19 23:19:39.940738		1.9 ms

		2021-02-20 00:19:41.944283		-0.6 ms

		2021-02-20 01:19:43.536242		0.0 ms

		2021-02-20 02:19:45.079729		-0.9 ms

		2021-02-20 03:19:47.19474		-1.7 ms

		2021-02-20 04:19:49.724843		-0.8 ms

		2021-02-20 05:19:52.884424		-1.7 ms

		2021-02-20 06:19:54.610697		1.4 ms

		2021-02-20 07:19:57.71614		0.4 ms

		2021-02-20 08:19:59.624725		0.2 ms

		2021-02-20 09:20:03.443761		1.2 ms

		2021-02-20 10:20:05.754836		0.1 ms

		2021-02-20 11:20:07.896273		1.8 ms

		2021-02-20 12:20:10.349309		-0.2 ms

		2021-02-20 13:20:11.958559		-0.6 ms

		2021-02-20 14:20:13.947294		-1.4 ms

		2021-02-20 15:20:16.818097		1.2 ms

		2021-02-20 16:20:18.763683		-0.1 ms

		2021-02-20 17:20:20.889417		-0.1 ms

		2021-02-20 18:20:23.08865		-0.1 ms

		2021-02-20 19:20:25.33103		0.2 ms

		2021-02-20 20:20:27.221528		-2.8 ms

		2021-02-20 21:20:29.17998		1.0 ms

		2021-02-20 22:20:30.583694		-2.3 ms

		2021-02-20 23:20:32.497674		-0.6 ms

		2021-02-21 00:20:35.261193		-0.2 ms

		2021-02-21 01:20:37.296658		0.6 ms

		2021-02-21 02:20:40.07537		2.7 ms

		2021-02-21 03:20:41.900471		2.7 ms

		2021-02-21 04:20:43.769379		2.5 ms

		2021-02-21 05:20:45.58233		3.0 ms

		2021-02-21 06:20:47.087789		1.0 ms

		2021-02-21 07:20:48.886809		2.5 ms

		2021-02-21 08:20:50.323813		3.7 ms

		2021-02-21 09:20:52.72609		1.6 ms

		2021-02-21 10:20:55.129947		-0.6 ms

		2021-02-21 11:20:56.796695		2.1 ms

		2021-02-21 12:20:59.740376		-0.1 ms

		2021-02-21 13:21:02.633467		-0.3 ms

		2021-02-21 14:21:03.964689		-0.3 ms

		2021-02-21 15:21:05.821223		2.5 ms

		2021-02-21 16:21:09.213277		-0.3 ms

		2021-02-21 17:21:10.606228		1.1 ms

		2021-02-21 18:21:12.847163		1.0 ms

		2021-02-21 19:21:15.025231		-0.2 ms

		2021-02-21 20:21:16.541606		3.6 ms

		2021-02-21 21:21:19.023538		-0.6 ms

		2021-02-21 22:21:21.118249		-1.6 ms

		2021-02-21 23:21:23.447677		2.5 ms

		2021-02-22 00:21:25.396019		0.6 ms

		2021-02-22 01:21:28.050485		4.0 ms

		2021-02-22 02:21:30.386883		2.2 ms

		2021-02-22 03:21:32.104955		3.0 ms

		2021-02-22 04:21:34.079665		-0.3 ms

		2021-02-22 05:21:36.133911		0.5 ms

		2021-02-22 06:21:37.623265		0.8 ms

		2021-02-22 07:21:39.631216		0.1 ms

		2021-02-22 08:21:41.207731		-0.9 ms

		2021-02-22 09:21:43.376241		0.1 ms

		2021-02-22 10:21:45.233146		0.9 ms

		2021-02-22 11:21:46.806394		-8.5 ms

		2021-02-22 12:21:49.828225		-3.4 ms

		2021-02-22 13:21:52.381395		-0.2 ms

		2021-02-22 14:21:53.921131		-0.4 ms

		2021-02-22 15:21:55.529902		1.1 ms

		2021-02-22 16:21:57.185893		2.2 ms

		2021-02-22 17:21:59.2159		0.5 ms

		2021-02-22 18:22:00.712361		1.0 ms

		2021-02-22 19:22:03.089035		0.1 ms

		2021-02-22 20:22:06.6143		1.5 ms

		2021-02-22 21:22:09.775902		-0.2 ms

		2021-02-22 22:22:13.032034		-0.4 ms

		2021-02-22 23:22:14.490249		-0.9 ms

		2021-02-23 00:22:16.73459		1.0 ms

		2021-02-23 01:22:18.886668		-0.2 ms

		2021-02-23 02:22:21.930393		1.3 ms

		2021-02-23 03:22:23.982454		-1.1 ms

		2021-02-23 04:22:25.957566		1.0 ms

		2021-02-23 05:22:28.157807		3.1 ms

		2021-02-23 06:22:29.727462		0.8 ms

		2021-02-23 07:22:32.747298		3.0 ms

		2021-02-23 08:22:34.593352		2.0 ms

		2021-02-23 09:22:38.092421		0.3 ms

		2021-02-23 10:22:41.293297		-2.1 ms

		2021-02-23 11:22:43.505995		-0.9 ms

		2021-02-23 12:22:45.471787		-0.5 ms

		2021-02-23 13:22:47.801463		0.4 ms

		2021-02-23 14:22:51.732696		-1.8 ms

		2021-02-23 15:22:53.527109		0.8 ms

		2021-02-23 16:22:56.283704		-1.4 ms

		2021-02-23 17:22:58.724729		0.2 ms

		2021-02-23 18:23:00.32781		0.2 ms

		2021-02-23 19:23:02.89998		0.5 ms

		2021-02-23 20:23:06.966689		1.9 ms

		2021-02-23 21:23:08.824771		1.9 ms

		2021-02-23 22:23:11.351951		3.7 ms

		2021-02-23 23:23:13.422162		1.8 ms

		2021-02-24 00:23:15.282431		-1.6 ms

		2021-02-24 01:23:18.58683		0.9 ms

		2021-02-24 02:23:20.229529		0.2 ms

		2021-02-24 03:23:23.126411		0.8 ms

		2021-02-24 04:23:25.175914		3.4 ms

		2021-02-24 05:23:28.204909		1.0 ms

		2021-02-24 06:23:29.961034		-0.9 ms

		2021-02-24 07:23:31.686667		-1.3 ms

		2021-02-24 08:23:34.895699		0.2 ms

		2021-02-24 09:23:36.66257		-0.6 ms

		2021-02-24 10:23:38.884932		-0.7 ms

		2021-02-24 11:23:41.295756		-1.0 ms

		2021-02-24 12:23:43.380011		-0.7 ms

		2021-02-24 13:23:48.18765		0.0 ms

		2021-02-24 14:23:50.676863		2.2 ms

		2021-02-24 15:23:52.277107		1.8 ms

		2021-02-24 16:23:54.205725		0.6 ms

		2021-02-24 17:23:56.108217		0.3 ms

		2021-02-24 18:23:58.239039		0.3 ms

		2021-02-24 19:23:59.805112		-0.7 ms

		2021-02-24 20:24:03.015325		0.9 ms

		2021-02-24 21:24:05.505686		1.8 ms

		2021-02-24 22:24:08.139439		-1.7 ms

		2021-02-24 23:24:10.225522		-0.8 ms

		2021-02-25 00:24:12.642687		-0.2 ms

		2021-02-25 01:24:15.269848		-0.8 ms

		2021-02-25 02:24:17.989373		0.5 ms

		2021-02-25 03:24:19.497464		0.8 ms

		2021-02-25 04:24:21.176092		0.0 ms

		2021-02-25 05:24:23.3144		0.1 ms

		2021-02-25 06:24:27.081526		0.7 ms

		2021-02-25 07:24:30.331538		0.7 ms

		2021-02-25 08:24:34.571489		1.6 ms

		2021-02-25 09:24:36.062125		0.5 ms

		2021-02-25 10:24:38.1369		1.0 ms

		2021-02-25 11:24:39.581882		1.5 ms

		2021-02-25 12:24:41.677987		3.0 ms

		2021-02-25 13:24:43.12394		1.9 ms

		2021-02-25 14:24:45.228078		4.0 ms

		2021-02-25 15:24:48.852473		0.7 ms

		2021-02-25 16:24:51.358009		0.7 ms

		2021-02-25 17:24:53.551641		-0.8 ms

		2021-02-25 18:24:56.00337		-1.9 ms

		2021-02-25 19:24:58.439129		2.3 ms

		2021-02-25 20:25:00.314797		-0.6 ms

		2021-02-25 21:25:01.672666		0.8 ms

		2021-02-25 22:25:03.44903		0.7 ms

		2021-02-25 23:25:07.013198		1.2 ms

		2021-02-26 00:25:10.158617		0.9 ms

		2021-02-26 01:25:12.854898		3.1 ms

		2021-02-26 02:25:14.67614		0.0 ms

		2021-02-26 03:25:16.708276		0.2 ms

		2021-02-26 04:25:19.060592		0.5 ms

		2021-02-26 05:25:22.642739		1.7 ms

		2021-02-26 06:25:24.286258		2.0 ms

		2021-02-26 07:25:26.276957		1.6 ms

		2021-02-26 08:25:28.808921		0.0 ms

		2021-02-26 09:25:31.608817		0.5 ms

		2021-02-26 10:25:33.201365		-0.2 ms

		2021-02-26 11:25:35.057475		1.5 ms

		2021-02-26 12:25:36.632063		2.7 ms

		2021-02-26 13:25:39.403165		-2.5 ms

		2021-02-26 14:25:42.16269		-1.0 ms

		2021-02-26 15:25:43.668195		-1.0 ms

		2021-02-26 16:25:45.774085		0.7 ms

		2021-02-26 17:25:47.5878		2.3 ms

		2021-02-26 18:25:49.295157		0.3 ms

		2021-02-26 19:25:52.84661		-0.5 ms

		2021-02-26 20:25:55.750158		0.9 ms

		2021-02-26 21:25:58.979387		-1.3 ms

		2021-02-26 22:26:01.099772		4.9 ms

		2021-02-26 23:26:03.690085		2.8 ms

		2021-02-27 00:26:05.758617		0.5 ms

		2021-02-27 01:26:07.830832		1.7 ms

		2021-02-27 02:26:09.352165		1.1 ms

		2021-02-27 03:26:11.36867		1.7 ms

		2021-02-27 04:26:14.458219		4.2 ms

		2021-02-27 05:26:18.163769		1.6 ms

		2021-02-27 06:26:20.783293		4.1 ms

		2021-02-27 07:26:22.885688		0.6 ms

		2021-02-27 08:26:25.921919		2.4 ms

		2021-02-27 09:26:27.672056		3.6 ms

		2021-02-27 10:26:29.562784		0.6 ms

		2021-02-27 11:26:32.419737		1.3 ms

		2021-02-27 12:26:35.823983		2.9 ms

		2021-02-27 13:26:38.915223		0.0 ms

		2021-02-27 14:26:40.561314		1.6 ms

		2021-02-27 15:26:42.797539		-1.7 ms

		2021-02-27 16:26:45.185637		1.2 ms

		2021-02-27 17:26:46.880836		-1.0 ms

		2021-02-27 18:26:48.826997		-1.1 ms

		2021-02-27 19:26:51.559212		0.8 ms

		2021-02-27 20:26:52.950487		0.4 ms

		2021-02-27 21:26:56.085016		-0.9 ms

		2021-02-27 22:26:58.401195		2.6 ms

		2021-02-27 23:27:00.273		-0.5 ms

		2021-02-28 00:27:02.25037		1.1 ms

		2021-02-28 01:27:04.60085		-1.1 ms

		2021-02-28 02:27:06.53052		-1.0 ms

		2021-02-28 03:27:08.148336		1.9 ms

		2021-02-28 04:27:10.326417		2.3 ms

		2021-02-28 05:27:12.816926		2.3 ms

		2021-02-28 06:27:15.566275		1.3 ms

		2021-02-28 07:27:17.465382		0.2 ms

		2021-02-28 08:27:20.03227		1.3 ms

		2021-02-28 09:27:22.056838		1.1 ms

		2021-02-28 10:27:23.894891		2.2 ms

		2021-02-28 11:27:25.886497		-2.0 ms

		2021-02-28 12:27:27.495968		-2.2 ms

		2021-02-28 13:27:29.774685		-3.0 ms

		2021-02-28 14:27:32.139424		-0.9 ms

		2021-02-28 15:27:33.793384		-0.4 ms

		2021-02-28 16:27:35.837236		0.9 ms

		2021-02-28 17:27:38.47352		-1.3 ms

		2021-02-28 18:27:41.023111		1.0 ms

		2021-02-28 19:27:42.951004		-0.6 ms

		2021-02-28 20:27:46.039941		0.1 ms

		2021-02-28 21:27:48.515847		-0.8 ms

		2021-02-28 22:27:50.94115		2.2 ms

		2021-02-28 23:27:53.202128		0.9 ms

		2021-03-01 00:27:55.563513		0.3 ms

		2021-03-01 01:27:57.296886		0.8 ms

		2021-03-01 02:28:00.658328		1.9 ms

		2021-03-01 03:28:02.2373		2.3 ms

		2021-03-01 04:28:04.188259		-0.5 ms

		2021-03-01 05:28:06.638796		1.0 ms

		2021-03-01 06:28:08.960651		4.7 ms

		2021-03-01 07:28:11.031643		3.3 ms

		2021-03-01 08:28:14.823467		2.1 ms

		2021-03-01 09:28:17.614003		0.4 ms

		2021-03-01 10:28:21.168558		1.2 ms

		2021-03-01 11:28:23.266233		-1.4 ms

		2021-03-01 12:28:27.618507		-0.6 ms

		2021-03-01 13:28:29.773716		2.0 ms

		2021-03-01 14:28:32.667461		-0.5 ms

		2021-03-01 15:28:36.593857		-0.4 ms

		2021-03-01 16:28:38.350307		-1.7 ms

		2021-03-01 17:28:40.522348		0.7 ms

		2021-03-01 18:28:43.559055		-1.0 ms

		2021-03-01 19:28:46.703142		1.9 ms

		2021-03-01 20:28:48.266157		0.7 ms

		2021-03-01 21:28:51.455447		2.1 ms

		2021-03-01 22:28:54.346555		2.4 ms

		2021-03-01 23:28:56.264446		5.3 ms

		2021-03-02 00:28:58.219482		3.1 ms

		2021-03-02 01:29:00.117613		2.2 ms

		2021-03-02 02:29:01.500817		0.5 ms

		2021-03-02 03:29:02.989182		-0.9 ms

		2021-03-02 04:29:04.73196		-1.1 ms

		2021-03-02 05:29:06.218809		0.9 ms

		2021-03-02 06:29:07.782545		2.2 ms

		2021-03-02 07:29:09.855526		1.4 ms

		2021-03-02 08:29:11.998087		-1.0 ms

		2021-03-02 09:29:14.090585		2.2 ms

		2021-03-02 10:29:15.96612		0.3 ms

		2021-03-02 11:29:17.560108		1.2 ms

		2021-03-02 12:29:20.212765		0.9 ms

		2021-03-02 13:29:22.26735		1.1 ms

		2021-03-02 14:29:24.840488		0.3 ms

		2021-03-02 15:29:27.770876		0.2 ms

		2021-03-02 16:29:29.827196		-0.5 ms

		2021-03-02 17:29:32.777776		-1.0 ms

		2021-03-02 18:29:34.500077		0.8 ms

		2021-03-02 19:29:36.301966		2.1 ms

		2021-03-02 20:29:39.566223		2.4 ms

		2021-03-02 21:29:42.158659		0.4 ms

		2021-03-02 22:29:43.617339		-0.3 ms

		2021-03-02 23:29:45.253834		0.4 ms

		2021-03-03 00:29:46.82243		2.6 ms

		2021-03-03 01:29:49.220281		-2.0 ms

		2021-03-03 02:29:50.79345		0.0 ms

		2021-03-03 03:29:53.086669		2.3 ms

		2021-03-03 04:29:54.951819		0.4 ms

		2021-03-03 05:29:58.182607		2.8 ms

		2021-03-03 06:30:01.833484		1.3 ms

		2021-03-03 07:30:03.675414		3.1 ms

		2021-03-03 08:30:05.787142		1.7 ms

		2021-03-03 09:30:08.36984		3.2 ms

		2021-03-03 10:30:09.899549		0.6 ms

		2021-03-03 11:30:11.868862		1.6 ms

		2021-03-03 12:30:13.359699		-0.7 ms

		2021-03-03 13:30:16.00221		1.3 ms

		2021-03-03 14:30:18.018997		3.4 ms

		2021-03-03 15:30:19.86312		1.6 ms

		2021-03-03 16:30:22.104633		-1.0 ms

		2021-03-03 17:30:24.271761		2.1 ms

		2021-03-03 18:30:26.110368		-0.2 ms

		2021-03-03 19:30:28.471517		2.4 ms

		2021-03-03 20:30:31.256901		2.8 ms

		2021-03-03 21:30:33.958334		2.4 ms

		2021-03-03 22:30:36.14164		1.4 ms

		2021-03-03 23:30:37.859327		-0.4 ms

		2021-03-04 00:30:40.650946		3.1 ms

		2021-03-04 01:30:42.416651		-2.0 ms

		2021-03-04 02:30:44.355435		-4.6 ms

		2021-03-04 03:30:47.466125		-3.3 ms

		2021-03-04 04:30:49.495788		-0.6 ms

		2021-03-04 05:30:51.356819		2.3 ms

		2021-03-04 06:30:53.389787		2.0 ms

		2021-03-04 07:30:55.08747		3.4 ms

		2021-03-04 08:30:58.208157		-0.3 ms

		2021-03-04 09:31:00.656769		2.6 ms

		2021-03-04 10:31:03.577301		1.1 ms

		2021-03-04 11:31:06.239889		2.1 ms

		2021-03-04 12:31:09.027952		-0.8 ms

		2021-03-04 13:31:12.123122		-0.9 ms

		2021-03-04 14:31:14.087919		-1.3 ms

		2021-03-04 15:31:17.168793		-0.6 ms

		2021-03-04 16:31:19.607166		1.9 ms

		2021-03-04 17:31:21.261196		0.6 ms

		2021-03-04 18:31:23.511249		0.0 ms

		2021-03-04 19:31:26.960597		2.6 ms

		2021-03-04 20:31:28.803249		0.7 ms

		2021-03-04 21:31:31.91554		1.5 ms

		2021-03-04 22:31:33.908785		0.0 ms

		2021-03-04 23:31:35.369142		-0.8 ms

		2021-03-05 00:31:37.114745		1.3 ms

		2021-03-05 01:31:40.220912		1.5 ms

		2021-03-05 02:31:41.768716		0.8 ms

		2021-03-05 03:31:44.219455		0.1 ms

		2021-03-05 04:31:45.690011		-0.7 ms

		2021-03-05 05:31:48.393544		-0.1 ms

		2021-03-05 06:31:50.65825		1.9 ms

		2021-03-05 07:31:53.017668		-0.9 ms

		2021-03-05 08:31:56.464201		-0.7 ms

		2021-03-05 09:31:58.778487		-0.2 ms

		2021-03-05 10:32:00.666041		0.4 ms

		2021-03-05 11:32:03.165753		1.7 ms

		2021-03-05 12:32:05.110663		1.9 ms

		2021-03-05 13:32:07.163241		2.8 ms

		2021-03-05 14:32:08.999277		0.6 ms

		2021-03-05 15:32:12.165684		-0.6 ms

		2021-03-05 16:32:14.28665		3.4 ms

		2021-03-05 17:32:16.334578		0.1 ms

		2021-03-05 18:32:18.67341		1.5 ms

		2021-03-05 19:32:20.579439		0.3 ms

		2021-03-05 20:32:22.228761		0.6 ms

		2021-03-05 21:32:24.995254		0.1 ms

		2021-03-05 22:32:26.589884		1.4 ms

		2021-03-05 23:32:28.205848		-0.5 ms

		2021-03-06 00:32:30.87388		0.5 ms

		2021-03-06 01:32:33.951873		0.2 ms

		2021-03-06 02:32:35.857836		0.3 ms

		2021-03-06 03:32:37.687898		0.0 ms

		2021-03-06 04:32:39.347045		0.9 ms

		2021-03-06 05:32:41.686862		0.2 ms

		2021-03-06 06:32:44.428655		0.8 ms

		2021-03-06 07:32:45.908746		2.0 ms

		2021-03-06 08:32:47.40598		1.9 ms

		2021-03-06 09:32:49.735835		1.2 ms

		2021-03-06 10:32:51.59583		1.2 ms

		2021-03-06 11:32:54.124592		2.7 ms

		2021-03-06 12:32:56.072451		0.5 ms

		2021-03-06 13:32:59.509554		0.3 ms

		2021-03-06 14:33:02.994188		-0.6 ms

		2021-03-06 15:33:05.049046		1.4 ms

		2021-03-06 16:33:07.239473		-1.2 ms

		2021-03-06 17:33:09.385447		-0.2 ms

		2021-03-06 18:33:10.895095		-1.6 ms

		2021-03-06 19:33:13.632432		-0.8 ms

		2021-03-06 20:33:16.821366		1.2 ms

		2021-03-06 21:33:18.517989		-1.3 ms

		2021-03-06 22:33:21.136323		2.9 ms

		2021-03-06 23:33:22.851273		-0.1 ms

		2021-03-07 00:33:24.397089		1.1 ms

		2021-03-07 01:33:27.423737		2.2 ms

		2021-03-07 02:33:29.629724		-1.5 ms

		2021-03-07 03:33:32.485553		0.9 ms

		2021-03-07 04:33:35.033763		-0.8 ms

		2021-03-07 05:33:37.465806		1.8 ms

		2021-03-07 06:33:39.282586		-1.5 ms

		2021-03-07 07:33:41.391419		1.1 ms

		2021-03-07 08:33:43.604629		0.1 ms

		2021-03-07 09:33:45.600519		2.6 ms

		2021-03-07 10:33:48.192694		1.7 ms

		2021-03-07 11:33:50.914008		2.6 ms

		2021-03-07 12:33:53.319021		0.8 ms

		2021-03-07 13:33:56.144063		-0.1 ms

		2021-03-07 14:34:00.025207		3.0 ms

		2021-03-07 15:34:03.034114		-0.6 ms

		2021-03-07 16:34:06.367014		-0.9 ms

		2021-03-07 17:34:08.357447		-0.6 ms

		2021-03-07 18:34:10.051984		-0.2 ms

		2021-03-07 19:34:13.000246		-1.4 ms

		2021-03-07 20:34:15.224737		-0.4 ms

		2021-03-07 21:34:17.003797		3.4 ms

		2021-03-07 22:34:18.682266		0.7 ms

		2021-03-07 23:34:20.686404		2.5 ms

		2021-03-08 00:34:22.453759		2.8 ms

		2021-03-08 01:34:24.189698		0.6 ms

		2021-03-08 02:34:26.530976		3.4 ms

		2021-03-08 03:34:28.133506		0.1 ms

		2021-03-08 04:34:30.186048		0.5 ms

		2021-03-08 05:34:31.937582		2.9 ms

		2021-03-08 06:34:34.884966		0.9 ms

		2021-03-08 07:34:36.503484		2.4 ms

		2021-03-08 08:34:38.044632		0.2 ms

		2021-03-08 09:34:39.64094		0.5 ms

		2021-03-08 10:34:41.329261		-0.7 ms

		2021-03-08 11:34:44.334689		-1.0 ms

		2021-03-08 12:34:46.045773		-1.4 ms

		2021-03-08 13:34:47.92268		1.1 ms

		2021-03-08 14:34:49.582867		-3.1 ms

		2021-03-08 15:34:53.558762		1.3 ms

		2021-03-08 16:34:56.161731		-1.7 ms

		2021-03-08 17:34:59.598574		1.3 ms

		2021-03-08 18:35:02.589782		1.1 ms

		2021-03-08 19:35:04.106498		0.8 ms

		2021-03-08 20:35:06.49539		0.7 ms

		2021-03-08 21:35:08.129304		0.5 ms

		2021-03-08 22:35:10.646601		0.6 ms

		2021-03-08 23:35:13.242164		-0.5 ms

		2021-03-09 00:35:14.972779		1.4 ms

		2021-03-09 01:35:18.042486		0.4 ms

		2021-03-09 02:35:20.215263		0.4 ms

		2021-03-09 03:35:21.847889		2.2 ms

		2021-03-09 04:35:23.981146		2.9 ms

		2021-03-09 05:35:25.751216		2.1 ms

		2021-03-09 06:35:28.409752		-0.8 ms

		2021-03-09 07:35:30.283652		-1.6 ms

		2021-03-09 08:35:32.268961		1.6 ms

		2021-03-09 09:35:35.017387		0.2 ms

		2021-03-09 10:35:36.816432		2.5 ms

		2021-03-09 11:35:38.729168		3.3 ms

		2021-03-09 12:35:41.525125		-1.5 ms

		2021-03-09 13:35:43.180517		-1.7 ms

		2021-03-09 14:35:45.301456		-1.5 ms

		2021-03-09 15:35:47.377431		-1.0 ms

		2021-03-09 16:35:49.659226		-1.4 ms

		2021-03-09 17:35:51.379445		1.5 ms

		2021-03-09 18:35:54.592421		1.3 ms

		2021-03-09 19:35:58.170276		-0.2 ms

		2021-03-09 20:36:00.613806		4.5 ms

		2021-03-09 21:36:02.297899		3.3 ms

		2021-03-09 22:36:04.255013		2.4 ms

		2021-03-09 23:36:06.018473		-0.2 ms

		2021-03-10 00:36:07.749622		-0.4 ms

		2021-03-10 01:36:09.526196		4.0 ms

		2021-03-10 02:36:12.117477		3.7 ms

		2021-03-10 03:36:14.16529		-0.1 ms

		2021-03-10 04:36:16.191812		-0.6 ms

		2021-03-10 05:36:18.790485		1.8 ms

		2021-03-10 06:36:21.020682		2.5 ms

		2021-03-10 07:36:23.736685		0.0 ms

		2021-03-10 08:36:26.147108		1.6 ms

		2021-03-10 09:36:29.252132		-0.8 ms

		2021-03-10 10:36:31.587615		1.8 ms

		2021-03-10 11:36:33.532244		0.6 ms

		2021-03-10 12:36:35.762806		-2.2 ms

		2021-03-10 13:36:39.754647		0.0 ms
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Purpose of the document

Scrive eSign is a system for signing documents electronically. This document provides a brief introduction to Scrive eSign so that a holder of a Scrive e-signed document can easily explain such document in court. For in-depth documentation, start by reading the attachment Evidence Package Introduction.

Scrive eSign system

Scrive eSign is developed by Scrive AB and is designed to:

		Enable its users to define workflows for signing electronically

		Execute the signing workflow

		Record as many of the signatories’ actions as possible as log data

		Once all signatories have signed, produce a final digital evidence package of the electronically signed materials together with the log data and other supporting materials necessary to optimise the usefulness of the evidence (the “Evidence Package”)



E-signing workflow

This is how a document is signed through Scrive eSign:

		To start the signing process the user of Scrive eSign either a) defines the signing process in the administrative user interface and selects to start the process, b) starts from a template process in the administrative user interface or c) starts from a template process within a system that has integrated with Scrive.

		To access the signing workflow the counterpart(s) either a) receive an email or SMS with an invitation to sign electronically and a link to the e-signing user interface, b) receive a tablet with the e-signing user interface already opened or c) are redirected from a webpage or client application user interface to the e-signing user interface.

		To review the document the counterpart(s) view the e-signing user interface and a) read instructions at the top that they shall follow the green instruction arrows to complete the signing process, b) depending on the signing process settings enter or not enter extra information into the document such as text and signatures, checks in checkboxes and extra document appendices and c) scroll through all document pages to reach the button with the text “sign” placed below the last page of the document (the “Signing Button”).

		To sign the document the counterpart(s) presses the Signing Button and, depending on the signing process settings, either a) a popup appears where they are informed that by clicking the Signing Button at the bottom of the popup, they are signing the document and that Scrive eSign will register their signature or b) a popup appears where they are asked to select their type of e-legitimation and sign the document using their installed eID application. 

		The confirmation text that the document has been signed upon clicking the Signing Button, is automatically displayed to the counterpart(s) in a web user interface and b) sent to the counterpart(s) in an email including the Evidence Package.



Evidence Package

To understand how to generate quality evidence in a digital environment Scrive has studied several evidence container technologies such as the signed paper, the printed facsimile and the recorded voice. We found that there has been good reason to perceive the signed paper document as the gold standard for evidence quality; it has several inherent qualities that are not easily transferrable into digital formats.

As a result of our research Scrive eSign has been designed to produce an Evidence Package that reproduce the evidence qualities of the paper, while at the same time add new qualities enabled by new technology. A key feature of the Evidence Package is that it shall be self-documenting, meaning that the signed document in itself shall contain all evidence necessary to explain the transaction.



