
 

 

Förslag till bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna aktier (punkt 19) 
 
 
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till 
årsstämman 2020 fatta beslut om förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor: 
 

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger  
tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. 

2. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var 
tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta 
säljkurs. 

 
Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i 
arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att 
distribuera kapital till aktieägarna. 
 
Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till 
årsstämman 2020 fatta beslut om överlåtelser av egna aktier i enlighet med följande villkor: 
 

1. Överlåtelser av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm.  
2. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med 
apportegendom, eller annars med villkor. 

3. Överlåtelser får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för 
styrelsens beslut om överlåtelse. 

4. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande 
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.  

5. Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte 
understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i 
förhållande till börskurs får tillämpas. 

 
Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv 
eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital, breddning av ägarkretsen eller användas inom 
ramen för bolagets incitamentsprogram. 
 
Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen hålls tillgängligt tillsammans med förslaget. 

 
__________________________ 

  



N.B. The English text is an in-house translation   
 

 

 

 

Proposal regarding authorization to repurchase and transfer the company’s own shares 
(item 19) 
 
 
The board of directors proposes that the annual general meeting authorizes the board of directors to 
resolve upon repurchases of own shares, on one or several occasions prior to the annual general 
meeting 2020, in accordance with the following.  
 

1. Repurchase shall maximum comprise so many shares that the company’s holding does not at 
any time exceed ten (10) per cent of the total number of shares in the company.  

2. Repurchase may only take place on Nasdaq Stockholm and only at a price within the price 
range applicable at any given time, i.e. the range between the highest purchase price and the 
lowest selling price. 

 
The purpose of the authorization to repurchase own shares is to promote efficient capital usage in 
the company and to provide flexibility as regards the company’s possibilities to distribute capital to 
its shareholders. 
 
Furthermore, the board of directors proposes that the annual general meeting authorizes the board of 
directors to resolve upon transfer of the company’s own shares, on one or several occasions prior to 
the annual general meeting 2020, in accordance with the following.  
 

1. Transfer of shares shall take place on Nasdaq Stockholm. 
2. Transfers may also be made in other ways, with or without preferential rights for the 

shareholders, against cash payment or against payment through set-off or in kind, or 
otherwise on special conditions. 

3. The maximum number of shares to be transferred may not exceed the number of shares held 
by the company at the time of the board of director’s resolution. 

4. Transfer of shares on Nasdaq Stockholm may only be carried out at a price within the price 
range registered at any given time, i.e. the range between the highest bid price and the lowest 
offer price. 

5. Upon transfers carried out in other ways than on Nasdaq Stockholm, the price shall be 
established so that it is not below market terms. However, a discount to the stock market 
price may apply, in line with market practice. 

 
The purpose of the authorization to transfer own shares is to enable the board to make corporate 
acquisitions, product acquisitions or enter into collaboration agreements, or to raise working capital 
or broaden the shareholder base or for use in the context of the company’s incentive plans. 
 
The board of directors’ statements pursuant to Chapter 19, Section 22 of the Swedish Companies 
Act have been made available together with the proposal. 
 

__________________________ 
 


