Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
bolagets förvärv och överlåtelse av egna aktier samt förslag till beslut om
överlåtelse av egna aktier
Styrelsens förslag enligt punkt 19 i kallelsen till årsstämman är villkorat av att stämman
först fattat beslut i enlighet med punkt 18 i kallelsen till årsstämman.
A. Förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram
till nästa årsstämma, fatta beslut om bolagets förvärv av aktier i bolaget enligt följande.
1. Förvärv får ske av högst 860 000 aktier av serie B.
2. Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm.
3. Förvärv av aktier på NASDAQ Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom
det vid var tid registrerade kursintervallet.
4. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.
Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser (inklusive kostnader för sociala
avgifter) i anledning av LTI 2017 och tidigare implementerade incitamentsprogram.
B. Överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram
till nästa årsstämma, besluta om överlåtelser av aktier i bolaget enligt följande.
1. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier av serie B som bolaget innehar vid
tidpunkten för styrelsens beslut.
2. Aktierna får överlåtas på NASDAQ Stockholm.
3. Överlåtelse av aktier på NASDAQ Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom
det vid var tid registrerade kursintervallet.
4. Betalning för aktierna skall ske kontant.
Skälet till styrelsens förslag är att bolaget skall ges möjlighet att kontinuerligt anpassa det
antal aktier som förvärvats för att säkra förpliktelser (inklusive kostnader för sociala
avgifter) inom ramen för LTI 2017 och tidigare implementerade incitamentsprogram.
C. Överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om överlåtelse av aktier i bolaget enligt följande.
1. Högst 656 000 aktier av serie B får överlåtas.
2. Rätt att erhålla aktier skall tillkomma Deltagarna, med rätt för envar Deltagare att
erhålla högst det antal aktier som följer av villkoren för LTI 2017.
3. Deltagarna har rätt att utnyttja sin rätt att förvärva aktier tidigast 30 april (avseende
aktierätter) respektive 15 juni 2020 (avseende personaloptioner) och senast 22 april
2024.
4. Deltagares rätt att erhålla aktier förutsätter att samtliga i programmet uppställda
villkor uppfylls.
5. Överlåtelse av aktier enligt aktierätter utställda i enlighet med LTI 2017 kommer att
ske vederlagsfritt.

6. Överlåtelse av aktier enligt personaloptioner utställda i enlighet med LTI 2017
kommer att ske till ett pris som motsvarar 100 procent av medeltalet av för var
börsdag fastställd volymviktad genomsnittlig betalkurs för bolagets aktie av serie B
på NASDAQ Stockholm under en period av 10 börsdagar före Förvärvsperiodens
början.
7. Antalet aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse under LTI 2017 kan
enligt villkoren i programmet komma att bli föremål för omräkning till följd av
fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder.
8. Betalning för de förvärvade aktierna skall ske tidigast den 15 juni 2020 och senast
den 10 maj 2024.
Överlåtelsen av egna aktier och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är ett
led i det av styrelsen enligt punkt 18 i kallelsen till årsstämman föreslagna LTI 2017.
Majoritetskrav
För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkten 19 A och 19 B ovan
fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut av stämman enligt
punkten 19 C ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

