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 2017 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 2017 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.
__________________________

