Punkt 19 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av
bolagets egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv
av bolagets egna aktier enligt följande villkor:
1. Förvärv får ske på NASDAQ Stockholm.
2. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
3. Förvärv får ske av högst så många egna aktier att koncernens totala innehav efter förvärvet
uppgår till högst 1/10 av samtliga aktier i bolaget.
4. Förvärv får ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade
kursintervallet.
5. Betalning för förvärvade egna aktier skall erläggas kontant.
Syftet med bemyndigandet är att aktier ska kunna förvärvas för att fortlöpande kunna anpassa
bolagets kapitalstruktur och kunna användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner.
Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma
förvärva aktier upp till högst 1/10 av samtliga utgivna aktier i bolaget.
Bolaget äger för närvarande inga egna aktier.
Av årsredovisningen framgår vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar
och skulder. Derivatinstrument har värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14 a §
årsredovisningslagen. Effekten av denna värdering, som påverkade moderbolagets egna kapital
negativt med 325,9 Mkr (-342,4 Mkr) har beaktats vid bedömningen av bolagets konsolideringsbehov,
likviditet och övriga ställning.

Baserat på de grunder som anges i styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
avseende föreslagen vinstutdelning finner styrelsen att det föreslagna bemyndigandet är
försvarligt med hänsyn till vad som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket i
aktiebolagslagen (försiktighetsregeln).
Styrelsen anser följaktligen att förslaget till bemyndigande är försvarligt med hänsyn till:
1. de krav som verksamhetens (bolagets respektive koncernens) art, omfattning och risker
ställer på storleken av det egna kapitalet, och
2. bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Härutöver beaktar styrelsen att det åligger densamma att, i samband med att ett eventuellt
bemyndigande utnyttjas, upprätta ett nytt motiverat yttrande huruvida det då aktuella förvärvet av
egna aktier med hänsyn till då rådande förhållanden är försvarligt med hänsyn till vad som anges i
17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen.
För beslut enligt styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att årsstämmans beslut biträds med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
årsstämman.
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