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Styrelsens förslag till bemyndigande att förvärva och 
överlåta egna aktier av serie A 
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under perioden fram till 
nästa årsstämma förvärva egna aktier av serie A i bolaget. Förvärv skall ske på 
Nasdaq Stockholm inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och 
lägsta säljkurs och begränsas dels av att bolagets innehav av egna aktier inte vid 
någon tidpunkt får överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget och dels av att 
förvärv inte får ske till sådant belopp att soliditeten efter förvärvet underskrider 
koncernens målsättning om 40 procent. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen 
möjlighet att justera kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat värde för bolagets 
aktieägare och/eller att möjliggöra att egna aktier används som likvid vid eller för att 
finansiera förvärv av företag eller fastighet enligt nedan. 

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att under perioden fram 
till nästa årsstämma på annat sätt än på Nasdaq Stockholm avyttra bolagets egna 
aktier av serie A, som likvid vid eller för att finansiera förvärv av företag eller fastighet 
och således överlåta aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Överlåtelse 
skall ske till ett pris som skall bestämmas i nära anslutning till aktiens börskurs vid 
tidpunkten för överlåtelsen. Betalning för aktierna skall kunna erläggas kontant, med 
apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera 
tillfällen och omfattar samtliga egna aktier av serie A som bolaget vid varje tidpunkt 
innehar. Tillämpliga bestämmelser i aktiebolagslagen skall därvid iakttas. Skälet till 
förslaget och anledningen till att överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av förvärv av företag eller 
fastighet.  

Bolagets befintliga innehav av egna aktier per den 15 februari 2018 uppgår till 
5 006 000 aktier av serie A, vilket motsvarar cirka 2,4 procent av totalt antal utgivna 
aktier. 

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och 
överlåtelse av egna aktier av serie A 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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