
  

 
 

 

 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och 

överlåtelse av bolagets egna aktier 
 

 

 Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att besluta 

om förvärv av bolagets egna aktier enligt följande.  

 

  1 Förvärv får ske under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera 

tillfällen.  

  2 Förvärv får ske av högst så många aktier av serie B att bolagets innehav av 

egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.  

  3 Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid gällande 

kursintervallet. 

 

 Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till 

nästa årsstämma, avyttra av bolaget innehavda egna aktier som likvid i samband med 

förvärv av företag eller verksamhet eller för att finansiera sådant förvärv, varvid 

försäljning även får ske på Nasdaq Stockholm. I övrigt ska följande villkor gälla. 

 

  1 Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 

2020.  

  2 Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier i bolaget av serie B som bolaget 

innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.  

  3 Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt.  

  4 Överlåtelser på Nasdaq Stockholm skall ske inom det vid var tid gällande 

kursintervallet. Vid överlåtelser utanför Nasdaq Stockholm skall betalning 

för aktierna kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom 

kvittning och priset ska svara mot ett bedömt marknadsvärde vid tidpunkten 

för överlåtelsen.  

 

 Syftet med bemyndigandena om återköp och överlåtelse av egna aktier, och skälet till 

avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge bolaget möjlighet att använda egna 

aktier för att utan tidsutdräkt och på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt finansiera 

eller betala förvärv av bolag eller verksamheter. Syftet med bemyndigandet att återköpa 

egna aktier är även att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur för att 

därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.  

 

 För beslut i enlighet med förslaget erfordras att aktieägare representerande minst två 

tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna 

biträder beslutet. 
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