Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av bolagets egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut
om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier på följande villkor.
A. Bemyndigande om förvärv av egna aktier
1.
2.
3.

4.

Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen före nästa
årsstämma 2023.
Förvärv får ske av sådant antal aktier att bolagets innehav av egna aktier vid
var tid uppgår till högst två (2) procent av samtliga aktier i bolaget.
Förvärv får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade
börskursintervallet (dvs. i intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta
säljkurs).
Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant.

Syftet med föreslaget bemyndigande är att möjliggöra finansiering eller betalning av
eventuella framtida företagsförvärv.
Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för förvärv av egna aktier.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i
ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med verkställighet av
styrelsens beslut om förvärv av egna aktier.
B. Bemyndigande om överlåtelse av egna aktier
1.
2.
3.
4.
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5.

Överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma 2023.
Överlåtelse får ske till ett högsta antal aktier som motsvarar bolagets
befintliga innehav av egna aktier vid tidpunkten för överlåtelse.
Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid
förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse, varvid
vederlaget ska motsvara aktiens bedömda marknadsvärde vid tidpunkten
för bolagets beslut om överlåtelse. Vid sådan överlåtelse får betalning
erläggas med kontanter, med apportegendom eller genom kvittning mot
fordran på bolaget.
Överlåtelse får även ske mot kontant betalning genom försäljning på
Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade
börskursintervallet (dvs. i intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta
säljkurs).

Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för överlåtelse av egna aktier.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i
ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med verkställighet av
styrelsens beslut om överlåtelse av egna aktier.

Syftet med föreslaget bemyndigande och skälen till avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra finansiering eller betalning av eventuella framtida
företagsförvärv.
Majoritetskrav
Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och
överlåtelse av egna aktier kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna
röstar för förslaget.
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