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STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM 

FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER 

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier 

samt förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier enligt nedan är villkorat av att årsstämman först 

fattat beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2014) i enlighet med punkt 16 i 

kallelsen till årsstämman. 

A. Förvärv av egna aktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa 

årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av egna aktier i bolaget enligt följande. 

 Förvärv får ske av högst 1 773 840 aktier av serie B (eller det högre antal aktier som kan följa av 

omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission eller liknande åtgärder).  

 Förvärv av aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm och till ett pris per aktie inom det vid var 

tid registrerade kursintervallet (den s.k spreaden), dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och 

lägsta säljkurs samt med iakttagande av de regler som vid varje tidpunkt återfinns i NASDAQ 

OMX Stockholms regelverk för emittenter. Vid förvärv som utförs av mäklarföretag på 

bolagets uppdrag får priset för aktierna dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under 

den tidsperiod aktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på 

avlämningsdagen till bolaget ligger utanför kursintervallet.  

 Betalning för aktierna ska erläggas kontant.  

 Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) i 

anledning av LTI 2014 (såsom definierat i punkt 16 i kallelsen till årsstämman), och andra vid var 

tid förekommande, av en bolagsstämma beslutade,  aktiebaserade incitamentsprogram.  

B. Överlåtelse av egna aktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att överlåta egna aktier i bolaget enligt följande. 

 Högst 1 773 840 aktier av serie B får överlåtas (eller det högre antal aktier som kan följa av 

omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission eller liknande åtgärder). 

 Aktierna får överlåtas till deltagare i LTI 2014 som enligt villkoren för LTI 2014 har rätt att erhålla 

aktier 

 Överlåtelse av aktier ska ske vid den tidpunkt och enligt de övriga villkor som deltagare i LTI 

2014 är berättigade till att erhålla tilldelning av aktier. 

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör ett led i 

genomförandet av LTI 2014. Därför anser styrelsen det vara till fördel för bolaget att överlåta aktier 

enligt förslaget. 
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Särskilt majoritetskrav 

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkten 17 A ovan krävs att beslutet 

biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman 

företrädda aktierna. För giltigt beslut av stämman enligt punkten 17 B ovan krävs att beslutet biträds 

av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman 

företrädda aktierna. 


