STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA
OM FÖRVÄRV OCH/ELLER OM MOTTAGANDE SOM PANT AV BOLAGETS EGNA
AKTIER

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv
av bolagets egna aktier och/eller om mottagande av bolagets egna aktier som pant på
följande villkor.
Antalet egna aktier som kan förvärvas och/eller mottas som pant kan uppgå till totalt
högst 6 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i
bolaget. Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas och/eller hålls som pant av
bolaget och dess dottersammanslutningar kan dock vid varje tidpunkt uppgå till högst
10 procent av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med stöd av bemyndigandet
förvärvas endast med fritt eget kapital.
Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för
förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden.
Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas och/eller mottas som pant. Vid förvärv
kan användas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärvas i annat
förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktad förvärv).
Egna aktier kan förvärvas och/eller mottas som pant i syfte att begränsa utspädning av
aktieägarnas aktieinnehav vid aktieemissioner i samband med möjliga företagsköp, för
att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att överlåtas i syfte att finansiera eller
förverkliga möjliga företagsköp, investeringar eller andra till bolagets affärsverksamhet
hörande arrangemang, för att betala styrelsearvoden, för att användas inom ramen för
bolagets incentivprogram eller för att makuleras, förutsatt att förvärvet ligger i bolagets
och dess aktieägares intresse.
Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma,
dock inte längre än till och med 22.9.2013.
Hyvinge, 2.2.2012
Styrelsen
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