
 

 

 

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT 

FATTA BESLUT OM FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSER AV EGNA AKTIER 

Styrelsen i Ahlsell AB (publ) (”Ahlsell”) föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid 

ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så 

många egna aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent 

av samtliga aktier i Ahlsell. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom 

det vid var tid gällande kursintervallet, d v s intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta sälj-

kurs. Vid förvärv som utförs av mäklarföretag på bolagets uppdrag får priset för aktierna dock 

motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den 

volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till Ahlsell ligger utanför kursintervallet. 

Betalning för aktierna ska erläggas kontant. 

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen 

intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna aktier. Överlåtelse av aktier 

får ske med högst det totala antalet egna aktier som Ahlsell vid var tid innehar. Överlåtelser 

får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris 

inom det vid var tid gällande kursintervallet. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm 

ska ske till ett pris i kontanter eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid 

tidpunkten för överlåtelsen på de aktier i Ahlsell som överlåts, med den eventuella avvikelse 

som styrelsen finner lämplig i det enskilda fallet. 

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier är 

att möjliggöra finansiering av förvärv av bolag och verksamheter genom betalning med egna 

aktier och att fortlöpande kunna anpassa Ahlsells kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett 

ökat aktieägarvärde samt därtill att möjliggöra säkring av kostnader och leverans samman-

hängande med genomförandet av Ahlsells incitamentsprogram. 

_______________ 

Stockholm i mars 2018 

Ahlsell AB (publ) 

Styrelsen 
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