
  

Styrelsens för Svolder AB (publ), org nr 556469-2019, förslag till beslut om 
bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna 
aktier  
 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller 
flera tillfällen för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv av egna aktier 
av serie B. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid 
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade 
högsta köpkursen och lägsta säljkursen. Förvärv får även ske i enlighet med 
förvärvserbjudande som riktas till samtliga Svolders aktieägare till ett pris 
motsvarande börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse uppåt 
eller nedåt om tio (10) procent. Förvärv får ske av högst så många aktier att det 
egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i 
Svolder. 

Styrelsen föreslår även att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett 
eller flera tillfällen för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om överlåtelse av 
egna aktier av serie B. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom 
det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på 
börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen. Överlåtelse får även ske 
utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
och med eller utan bestämmelse om apport eller kvittningsrätt, till ett pris i pengar 
eller värden på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för 
överlåtelsen på de Svolderaktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen 
finner lämplig. Det antal aktier som får överlåtas får uppgå till högst samtliga egna 
aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. 

Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 
2022. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärv och överlåtelse i enlighet 
med detta bemyndigande. 

Syftet med ovanstående bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier är att i 
första hand ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med Svolders 
kapitalstruktur och att därutöver möjliggöra, helt eller delvis, förvärvsfinansiering 
genom betalning med egna aktier och därmed underlätta förvärv. Möjligheten till 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras 
av att överlåtelse av aktier över Nasdaq Stockholm eller eljest med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mer 
kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier 
överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av 



   

tillgångar, kan bolaget inte bereda aktieägarna möjlighet att utöva någon 
företrädesrätt. 

____________________ 

För giltigt beslut i enlighet med detta förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare 
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman 
företrädda aktierna. 

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen kommer att finnas 
tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida senast den 27 oktober 2021 samt 
kommer att utsändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det.  

_____________________ 

Stockholm i oktober 2021 
Svolder AB (publ) 

Styrelsen 

 


