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Punkt 20  
  
Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier  
 
Styrelsen föreslår att den bemyndigas att under tiden fram till årsstämman 2010 vid 
ett eller flera tillfällen förvärva stamaktier i bolaget i enlighet med följande villkor:  
  

• Bolaget får förvärva totalt högst 43 500 stamaktier.  
• Förvärv ska ske på Nasdaq OMX Stockholm till vid förvärvstillfället gällande 

marknadspris, dvs inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dvs mellan 
högsta köpkurs och lägsta säljkurs.   

• Återköp får inte påbörjas förrän efter dagen för tilldelning av rättigheter enligt 
programmen, d.v.s. tidigast den 8 juni 2009. 

  
Syftet med återköpet är att täcka tilldelningen av aktier i bolagets föreslagna 
aktiematchnings- och prestationsaktieprogram för 2009.   
  
Styrelsens yttrande över förslaget till återköp av egna aktier   
Styrelsen har i enlighet med 19 kap 22 § aktiebolagslagen bedömt att det föreslagna 
förvärvet av egna aktier är försvarligt med hänsyn till vad som anges i 17 kap 3 § 
andra och tredje styckena aktiebolagslagen.   
  
Det möjliga återköpet skulle vid ett antagande om fullt utnyttjande och med ett 
antagande av nuvarande börskurs om ca 70 SEK innebära en utbetalning av ca 3,0 
MSEK. Även om kursutvecklingen skulle vara mycket god under tiden fram till ett 
eventuellt återköp skulle köpeskillingen vid ett återköp endast utgöra en liten del av 
bolagets fria egna kapital om ca 2 697 MSEK, efter styrelsens förslag till återköp av 
egna aktier. Soliditeten skulle fortsatt vara uppenbart betryggande både på kort och 
längre sikt, med beaktande av arten och omfattningen av bolagets och koncernens 
verksamheter och förpliktelser.   
  
Vidare skulle bolagets likviditet vara fortsatt mycket god. Bolagets förmåga att 
bedriva avsedd verksamhet och fullgöra avsedda investeringar försämras endast 
mycket obetydligt genom det föreslagna återköpet.   
 
I koncernens resultat ingår orealiserade och realiserade värdeförändringar vid 
värdering av finansiella tillgångar till verkligt värde med -533 MSEK. I 
moderbolagets resultat ingår orealiserade och realiserade värdeförändringar vid 
värdering av finansiella tillgångar till verkligt värde med -359 MSEK samt 
nedskrivning av andelar i intresseföretag med -174 MSEK.  
 
Mot bakgrund av och med beaktande av det ovan angivna anser styrelsen att det 
föreslagna återköpet uppfyller de krav som uppställs i 17 kap 3 § andra och tredje 
styckena aktiebolagslagen om att återköpet ska vara försvarligt med hänsyn till de 
krav som arten och omfattningen av bolagets samt koncernens verksamheter och 
risker ställer på bolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt.  
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Beslutskrav  
Årsstämmans beslut enligt denna punkt är giltigt om det biträds av aktieägare med 
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda 
aktierna.   
  

* * * * * 
  
 


