
    

 

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR 
STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM ÅTERKÖP OCH 
ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER 
 
 
Styrelsen i AAK AB (publ) föreslår att årsstämman 2021 bemyndigar styrelsen att, under 
tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp och 
överlåtelse av egna aktier enligt följande villkor. Återköp får ske av högst så många 
aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger två (2) procent av samtliga aktier i 
bolaget. Återköp får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid 
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta 
säljkurs. Betalning för återköpta egna aktier ska erläggas kontant. Styrelsen äger besluta 
om övriga villkor för återköpet. Överlåtelse får ske av högst så många aktier som vid var 
tid motsvarar två (2) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse ska kunna ske med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på Nasdaq Stockholm som till tredje man 
i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier ska 
kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Överlåtelser av aktier över 
Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade 
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. 
Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt 
marknadsvärde. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för överlåtelsen. 
 
Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets 
kapitalstruktur för att bidra till aktieägarvärdet och möjliggöra förvärvsfinansiering 
genom utnyttjande av egna aktier. Återköpta egna aktier kan därvid komma att bli 
föremål för beslut om indragning varvid minskning av aktiekapitalet sker utan 
återbetalning till aktieägarna. 
 
Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 
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