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Punkt 19 – Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier 

Bakgrund och motiv  

I syfte att ge styrelsen ett instrument för att anpassa och förbättra Bolagets kapitalstruktur och 
för att därigenom skapa ökat aktieägarvärde, och/eller möjliggöra för Bolaget att överlåta egna 
aktier i enlighet med långsiktiga incitamentsprogram beslutade av en bolagsstämma, föreslår 
styrelsen att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före 
årsstämman 2017, fatta beslut om förvärv av egna aktier på nedanstående villkor. För att erhålla 
ett effektivt instrument för att uppnå dessa syften avser styrelsen att även inför kommande 
årsstämmor i Bolaget föreslå att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om förvärv av egna aktier 
på villkor som i allt väsentligt motsvarar nedanstående villkor. Bolaget innehar för närvarande 4 
588 egna aktier. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv 
av egna aktier på nedanstående huvudsakliga villkor. 

1. Förvärv av aktier får ske (i) på Nasdaq Stockholm och/eller Nasdaq Helsinki eller 
(ii) i enlighet med 11 förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller genom 
en kombination av dessa två alternativ. 

2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2017. 

3. Högst så många aktier får förvärvas att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 
10 procent av samtliga aktier i Bolaget. 

4. Förvärv av aktier över Nasdaq Stockholm och/eller Nasdaq Helsinki får ske endast 
till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm och/eller Nasdaq Helsinki vid var tid 
gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. 

5. Förvärv av aktier genom förvärvserbjudande riktat till Bolagets samtliga aktieägare 
får, om Bolaget finner detta lämpligt och ändamålsenligt, ske till ett förvärvspris 
som överstiger gällande marknadspris. Genom att så kallade säljrätter i så fall 
kommer att avskiljas, ges aktieägarna möjlighet att tillgodogöra sig värdet av den 
överkurs (premie) som kan uppkomma genom att Bolaget förvärvar aktier till ett pris 
som överstiger aktiens marknadspris. Om så sker, är avsikten att säljrätterna ska vara 
föremål för handel på Nasdaq Stockholm respektive Nasdaq Helsinki. 

I syfte att undvika att aktieägare inte får del av det ekonomiska värde som ett 
förvärvserbjudande kan komma att representera om det sker till överkurs (premie) på 
grund av att de varken avyttrar säljrätter eller deltar i förvärvserbjudandet, kan 
Bolaget komma att anlita en bank eller ett annat finansiellt institut (”Banken”) som 
därigenom ges rätt att, förutsatt att Banken utger ersättning till de aktieägare som 
sedan anmälningstiden löpt ut har ett outnyttjat innehav av säljrätter, överlåta så 
många aktier till Bolaget som de säljrätter för vilka ersättning utbetalas skulle ha 
givit rätt till överlåtelse av. Banken kan i så fall komma att i marknaden förvärva de 
aktier som kommer att överlåtas till Bolaget enligt vad nyss sagts. Den av Bolaget 



  

utsedda Banken kommer att framgå av styrelsens beslut vid ett eventuellt 
förvärvserbjudande. 

Den ersättning som Banken, i förekommande fall, ska utge till berörda aktieägare för 
varje outnyttjad säljrätt ska motsvara det lägsta av (i) skillnaden mellan det pris till 
vilket Bolaget förvärvat aktier inom ramen för förvärvserbjudandet och det 
genomsnittspris per aktie som Banken betalat vid sitt ifrågavarande aktieförvärv 
dividerat med aktuell förvärvsrelation1 i förvärvserbjudandet, med avdrag för 
Bankens verkliga hanteringskostnad, och (ii) den ersättning som kan komma att 
betalas per säljrätt vid eventuellt förekommande erbjudande om courtagefri 
försäljning av säljrätter. 

För de säljrätter som Banken kan komma att utge ersättning för enligt ovan, äger 
Banken överlåta aktier till Bolaget. Anmälan om sådan överlåtelse av aktier ska ske 
senast den dag, efter utgången av anmälningstiden i förvärvserbjudandet, som 
styrelsen bestämmer. För Bankens överlåtelse av aktier gäller de villkor i övrigt, som 
framgår av förvärvserbjudandet. 

6. I de fall utländska legala och/eller administrativa regler avsevärt försvårar 
genomförandet av ett förvärvserbjudande i ett visst land, ska styrelsen eller den 
styrelsen sätter i sitt ställe ha rätt att ombesörja avyttring av säljrätter för berörda 
aktieägares räkning och istället erlägga det kontantbelopp som erhålls vid en med 
vederbörlig omsorg genomförd avyttring, med avdrag för uppkommande kostnader. 

7. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet. Styrelsen har också rätt att 
bemyndiga styrelsens ordförande att göra de smärre justeringar som kan visa sig 
erforderliga i samband med verkställighet av styrelsens beslut om förvärv av egna 
aktier. 

                                                      

1 Det antal aktier (och därmed normalt också det antal säljrätter) som erfordras för överlåtelse av en aktie 
till Bolaget 


