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Styrelsens förslag avseende mandat att 
a) förvärva A-aktier i anledning av personaloptionsplanen 2019 
b) förvärva A-aktier i anledning av arvode i form av syntetiska aktier 
c) överlåta A-aktier i anledning av personaloptionsplanen 2019 
d) sälja A-aktier för att täcka kostnader i anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter 
e) sälja A-aktier för att täcka kostnader i samband med 2014, 2015 och 2016 års 
personaloptionsplaner 

 
För giltigt beslut av årsstämman under punkterna  a), b), d) och e) krävs att det biträds av aktieägare med 
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt 
beslut av årsstämman att överlåta aktier i enlighet med  c) krävs att det biträds av aktieägare med minst 
nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Om kvalificerad 
majoritet inte uppnås, är det Bolagets avsikt att säkra den finansiella risken och åtagandet avseende 
överlåtelse av aktier i samband med personaloptionsplanen 2019 genom ett s.k. equity swap avtal med en 
finansiell institution. 
 
a) Förvärv av A-aktier i anledning av personaloptionsplanen 2019 
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av 
aktier i Bolaget vid ett eller flera tillfällen enligt följande: 

1. Förvärv får ske av högst 3 250 000 A-aktier 
2. Aktierna får endast förvärvas på Nasdaq Stockholm 
3. Förvärv av aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. 

Förvärvet sker i syfte att begränsa den ekonomiska risken vid ökning av aktievärdet under 
personaloptionernas löptid och säkerställa leverans av aktier enligt ingångna personaloptions- och 
matching shareavtal, för att täcka alternativa incitamentslösningar och kontantavräkning samt för att täcka, 
i första hand, sociala avgifter.  
 
b) Förvärv av A-aktier i anledning av arvode i form av syntetiska aktier  
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av 
aktier i Bolaget vid ett eller flera tillfällen enligt följande: 

1. Förvärv får ske av högst 30 000 A-aktier 
2. Aktierna får endast förvärvas på Nasdaq Stockholm 
3. Förvärv av aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade 

kursintervallet. 
Syftet med förvärvet är att kostnadssäkra Bolagets åtaganden, inklusive sociala avgifter, gentemot 
styrelseledamot som valt att erhålla 50 % av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier. 
 
c) Överlåtelse av A-aktier i anledning av personaloptionsplanen 2019 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att överlåta aktier i Bolaget med anledning av Bolagets 
personaloptionsplan 2019, inklusive aktiespar-/matching sharedelen, enligt följande: 

1. Högst 3 150 000 A-aktier får överlåtas. Rätt att förvärva aktier ska tillkomma de personer som 
omfattas av Bolagets föreslagna personaloptionsplan 2019, med rätt för envar deltagare att 
förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren i denna plan. Deltagares rätt att förvärva 
aktier förutsätter att samtliga i Bolagets föreslagna personaloptionsplan 2019 uppställda villkor 
uppfylls. Överlåtelser av aktier ska ske på de villkor som anges i planen, medförande bl.a. att vad 
som där anges om pris och tid under vilken deltagarna ska kunna utnyttja sin rätt till förvärv av 
aktie ska äga tillämpning även beträffande överlåtelsen. Deltagare ska erlägga betalning för aktie 
inom den tid och på det sätt som anges i villkoren för personaloptionsplan 2019. 

2. För antalet aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse under planen gäller sedvanliga 
villkor för omräkning till följd av fondemission, aktiesplit, företrädesemission och liknande åtgärd 
enligt villkoren för personaloptionsprogrammet. 

 
Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för överlåtelseprisets beräknande 
vid överlåtelse av egna aktier, anför styrelsen att överlåtelsen av egna aktier utgör ett led i den föreslagna 
personaloptionsplanen 2019. 
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d) Försäljning av A-aktier för att täcka kostnader i anledning av syntetiska aktier till 
styrelseledamöter 
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen 
sälja maximalt 15 000 A-aktier för att täcka kostnaden för att utge motvärdet av tidigare utfärdade 
syntetiska aktier samt för att täcka, i första hand, kostnaden för sociala avgifter. 
 
Aktierna som föreslås bli föremål för försäljning förvärvades respektive år i enlighet med ett mandat från 
envar årsstämma att göra förvärven för angivna ändamål. Försäljningen ska ske på Nasdaq Stockholm till 
ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. 
 
Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för prisets beräknande är att försäljningen 
av egna aktier utgör ett integrerat led i tidigare beslut avseende säkring av syntetiska aktier som utgör del 
av styrelsearvodet.  
 

e) Försäljning av A-aktier för att täcka kostnader i samband med 2014, 2015 och 2016 års 
personaloptionsplaner 
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera 
tillfällen sälja maximalt 7 900 000 A-aktier för att täcka åtaganden enligt ovan nämnda 
personaloptionsplaner och kostnader i samband därmed. Kostnaderna avser framför allt kontantavräkning 
i Sverige, SAR och kostnader för sociala avgifter.  

Aktierna som föreslås bli föremål för försäljning förvärvades respektive år i enlighet med ett mandat från 
envar årsstämma att göra förvärven för angivna ändamål. Försäljningen ska ske på Nasdaq Stockholm till 
ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.  
 
Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för prisets beräknande vid försäljning av 
egna aktier, är att försäljningen av egna aktier utgör ett integrerat led i de tidigare beslutade 
personaloptionsplanerna. På grund av lagkrav måste dessa beslut upprepas varje år. 
 


