Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)
Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2
april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm. Registrering kan ske från kl.
09.30.
Anmälan
Aktieägare som vill delta i stämman ska:
-

vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 mars
2012, och

-

anmäla sin avsikt att delta i stämman (jämte antalet eventuella biträden) till bolaget
senast kl.16.00 tisdagen den 27 mars 2012 till:

E-mail:

elekta.bolagsstamma@euroclear.eu

Internet:

www.elekta.com

Post:

Elektas extra bolagsstämma
c/o Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm

Telefon:

08-402 92 80

Vid anmälan ska aktieägare lämna uppgifter om namn/firma,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat aktieinnehav.
Fullmakt, förvaltarregistrerade aktier m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om deltagande ska
ske via fullmakt bör fullmakten i original sändas in tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär
på svenska och engelska finns att hämta på bolagets hemsida www.elekta.com. För juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten
enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd
för stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman,
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan
registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast tisdagen den 27 mars
2012 vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till
förvaltaren.

Styrelsens fullständiga beslut enligt punkt 7 kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida,
www.elekta.com, samt hos bolaget på Kungstensgatan 18 i Stockholm, senast från och med
måndagen den 12 mars 2012 och kommer att sändas per post till de aktieägare som så begär
och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer också att framläggas på stämman.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 94 853 544 aktier, varav 3 562 500 aktier av serie A
och 91 291 044 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 126 916 044 röster. A-aktie
berättigar till tio röster och B-aktie berättigar till en röst. Bolaget innehar 502 000 B-aktier, som
inte kan företrädas vid stämman. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens
utfärdande.

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden
på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § 1 st. 1 p. aktiebolagslagen.
Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler med företrädesrätt
för bolagets aktieägare
8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut av den 2 mars 2012 om emission
av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut om emission av
konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare i enlighet med styrelsens beslut nedan.

______________________________

Styrelsens för Elekta AB (publ) beslut enligt 15 kap. 29 § aktiebolagslagen om emission
av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare under förutsättning av
bolagsstämmans godkännande

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om emission av
konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare på nedan angivna villkor.

1. Konvertiblerna ska vara antingen A-konvertibler (konvertibler av serie A), som kan
konverteras till A-aktier, eller B-konvertibler (konvertibler av serie B), som kan
konverteras till B-aktier. Konvertiblernas nominella belopp ska vara 20 kronor.

2. Elektas aktieägare ska äga företrädesrätt att teckna konvertibler i förhållande till sitt
tidigare aktieinnehav (primär företrädesrätt till teckning av konvertibler), varvid innehav
av A-aktie berättigar innehavaren till teckningsrätt avseende A-konvertibel, och innehav
av B-aktie berättigar innehavaren till teckningsrätt avseende B-konvertibel. Konvertibler
som inte tecknas med primär företrädesrätt till teckning av konvertibler ska erbjudas
samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt till teckning av konvertibler). Om
inte sålunda erbjudna konvertibler räcker för den teckning som sker med subsidiär
företrädesrätt till teckning av konvertibler, ska fördelning av konvertiblerna ske mellan
tecknarna pro rata i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte
kan ske, genom lottning verkställd av notarius publicus. Vid försäljning av teckningsrätt
övergår även den subsidiära företrädesrätten till teckning av konvertibler till den nya
innehavaren av teckningsrätten.

3. För det fall inte samtliga konvertibler tecknats med stöd av primär eller subsidiär
företrädesrätt till teckning av konvertibler, ska styrelsen, inom ramen för emissionens
högsta belopp, besluta om tilldelning av konvertibler tecknade utan företrädesrätt enligt
följande fördelningsgrund. Tilldelning ska ske till övriga som tecknat, vilka skäligen kan
godtas av bolaget i samråd med bolagets finansiella rådgivare. Om tilldelning av dessa
inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal konvertibler som
var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

4. Teckning av konvertibler ska ske under tiden från och med den 11 april 2012 till och med
den 25 april 2012. Teckning av konvertibler med stöd av teckningsrätter ska ske genom
kontant betalning. Teckning av konvertibler utan stöd av teckningsrätter ska ske på
särskild teckningslista och betalning för sålunda tecknade och tilldelade konvertibler ska
erläggas kontant senast tredje bankdagen efter det att avräkningsnota utsänts. Styrelsen
äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

5. I enlighet med villkoren för Elektas teckningsoptioner 2007/2012 och teckningsoptioner
2008/2012 fastställs det datum före vilket utnyttjande av optionerna för nyteckning av
aktier i Elekta måste ske till den 16 mars 2012 för att aktier, tecknade genom utnyttjande
av teckningsoptioner, ska ha rätt att delta i emissionen av konvertibler med företrädesrätt
för bolagets aktieägare. Om teckningsoptionerna inte utnyttjas före den 16 mars 2012
kommer teckningsoptionerna att omräknas i enlighet med de villkor som gäller för
teckningsoptionerna.

6. Avstämningsdagen för erhållande av teckningsrätter ska vara den 5 april 2012.

7. Styrelsen bemyndigas att senast den 30 mars 2012 besluta om lånebelopp, det belopp
som ska betalas för varje konvertibel, räntefot, konverteringskursen samt övriga särskilda
villkor för det lån som bolaget tar genom emissionen. Det belopp som aktiekapitalet ska
kunna ökas med vid full konvertering kommer att följa av lånebeloppet och
konverteringskursen. Det belopp som ska betalas för varje konvertibel och övriga villkor
ska vara desamma för varje A-konvertibel som för varje B-konvertibel.

8. Konvertering får begäras av innehavaren respektive av bolaget i enlighet med villkoren
för konvertibeln.

9. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna slutligt registrerats av
Bolagsverket. Enligt bolagsordningen gäller hembudsskyldighet för A-aktier samt en
möjlighet att omvandla A-aktier till B-aktier.

10. Konvertiblerna utgör icke efterställda och icke säkerställda åtaganden för Bolaget.
Konvertibelinnehavare kan påkalla konvertering av konvertiblerna till aktier när som helst
fram till fyra veckor före den slutliga förfallodagen för konvertiblerna under våren 2017.
Bolaget kan, efter eget skön, konvertera samtliga konvertibler till aktier från och med
våren 2015, om den genomsnittliga slutkursen för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX
Stockholm under ett visst antal dagar vid sådan tid skulle överstiga den då tillämpliga
konverteringskursen

för

konvertiblerna

med

en

viss

procent.

Omräkning

av

konverteringskursen kan ske under vissa omständigheter i enlighet med sedvanliga
omräkningsbestämmelser.

11. Styrelsen eller verkställande direktören eller den person som styrelsen eller verkställande
direktören utser ska äga vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visas
erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Stockholm i mars 2012
Styrelsen i Elekta AB (publ)

