
 
 

Punkt 17 – Styrelsen fullständiga förslag till bemyndigande för styrelsen att 

förvärva och överlåta egna aktier 

 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till 

nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva 

högst så många egna aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio 

procent av totala antalet aktier i bolaget. Återköp skall ske på den Nordiska Börsen i 

Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s.k. 

spreaden), d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i övrigt 

med iakttagande av de regler som följer av bolagets noteringsavtal. Syftet med 

återköpet av egna aktier är i första hand att anpassa bolagets kapitalstruktur till 

bolagets kapitalbehov samt att i förekommande fall kunna överlåta aktier i samband 

med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar 

och förvärv.  

 

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden 

fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att 

överlåta aktier i bolaget. Överlåtelse av egna aktier får endast ske i samband med 

finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och 

förvärv och med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. I 

samband med förvärv av företag eller rörelser får överlåtelse ske med avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt och till ett pris inom den s.k. spreaden (jfr ovan) vid 

tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i förekommande fall med iakttagande 

av de regler som följer av bolagets noteringsavtal. Ersättning för aktier som överlåtit 

enligt ovanstående bemyndigande kan erläggas kontant eller genom apport eller 

kvittning av fordran mot bolaget, eller annars med villkor på sätt som är befogat av 

den strategiska åtgärd som föranleder försäljningen. Skälen till styrelsens 

bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att i förekommande fall 

kunna finansiera eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska 

investeringar och förvärv på ett kostnadseffektivt sätt.  

 


