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Punkt 17 
 
Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och 
överlåtelse av egna aktier samt beslut om överlåtelse av egna aktier 
 
Styrelsen för Nordax Group AB (publ) föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående 
åtgärder relaterade till förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.  

 
a) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier 

 
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv och 
överlåtelse av egna aktier enligt följande: 
 

1. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid 
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och 
lägsta säljkurs. 

2. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid 
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och 
lägsta säljkurs. Överlåtelse får också ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om 
apport eller kvittningsrätt. Vid överlåtelse utanför Nasdaq Stockholm ska 
ersättningen för sålda aktier motsvara ett bedömt marknadsvärde och kunna 
utgöras av annat än kontant ersättning. 

3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte 
överstiger 10 % av samtliga aktier i bolaget. Samtliga förvärvade aktier får 
överlåtas. 

4. Förvärv får ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 596/2014/EU och kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2016/1052. 

5. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 
2018. 

 
Syftet med bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna 
aktier är att möjliggöra för bolaget att uppfylla skyldigheter till följd av tilldelningar av 
aktier till anställda inom ramen för koncernens långfristiga incitamentsprogram och i syfte 
att skapa en vid varje tidpunkt ändamålsenlig kapitalstruktur och samtidigt möjliggöra 
genomförandet av förvärv. Återköpta aktier förvärvade under återköpsbemyndigandet ska 
kunna överlåtas, dels på Nasdaq Stockholm, dels utanför Nasdaq Stockholm för att 
användas som likvid eller finansiering vid eventuella framtida förvärv av företag eller 
verksamheter.  
 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna 
aktier kräver att detta biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av 
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 
 
Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen 
 
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning 
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2016 framgår av 
årsredovisningen för räkenskapsåret 2016. Det framgår också av årsredovisningen vilka 
principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.  
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Återköpsbemyndigandets försvarlighet 
Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är 
det styrelsens bedömning att det föreslagna återköpsbemyndigandet, dels för att 
möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i bolagets incitamentsprogram samt att skapa 
ett effektivt säkringsarrangemang, dels för att skapa flexibilitet i arbetet med bolagets 
kapitalstruktur, är försvarliga med hänvisning till de krav som verksamhetens art, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital, liksom 
på bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Härvid 
har beaktats den föreslagna kontantutdelningen om 1,60 kronor per aktie.  
 

b) Överlåtelse av aktier med anledning av Management Incentive Plan för 2017 
 
Bakgrund 
Under 2015 introducerade bolaget ett långfristigt incitamentsprogram, Management 
Incentive Plan till ledande befattningshavare samt nyckelanställda (inklusive medlemmar i 
koncernledningen). Årsstämman 2016 fattade beslut om långfristigt incitamentsprogram 
baserat på samma struktur som tidigare. Omfattningen av MIP 2016 framgår av 
årsredovisningen för 2016. Styrelsen har inför årsstämman 2017 föreslagit ett nytt 
långfristigt incitamentsprogram baserat på samma struktur som tidigare, Management 
Incentive Plan för 2017 (”MIP 2017”).  
 
För att kunna genomföra MIP 2017 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt har styrelsen 
övervägt olika metoder för hur leverans av aktier till deltagarna i programmet ska 
säkerställas. Mot bakgrund av dessa överväganden avser styrelsen i första hand att 
säkerställa leverans genom att överlåta av bolaget återköpta aktier till deltagarna. Sådan 
överlåtelse av bolagets aktier kräver en särskilt hög beslutsmajoritet vid årsstämman. I den 
mån styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagarna inte erhåller 
erforderlig beslutsmajoritet avser styrelsen i andra hand ingå ett aktieswapavtal med 
tredje part för att säkerställa att leverans av bolagets aktier kan ske till deltagarna. Om 
leverans av bolagets aktier säkerställs genom aktieswapavtal föreslås styrelsen ha rätt att 
överlåta återköpta aktier på Nasdaq Stockholm för att finansiera potentiella kostnader 
relaterade till avtalet och programmet. Beslut om sådan överlåtelse av egna aktier kräver 
att detta biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de 
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Erhålls inte sådan erforderlig 
beslutsmajoritet avser styrelsen ingå aktieswapavtalet och finansiera avtalet på annat sätt 
än genom överlåtelse av egna aktier. 
 
1) Förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagarna i MIP 2017 
 
Styrelsen föreslår i första hand att årsstämman beslutar om överlåtelse av egna aktier på 
följande villkor: 
 
Överlåtelse får ske av högst 415 000 aktier till deltagarna i MIP 2017 (eller av det högre 
antal som kan följa av omräkning på grund av att bolaget genomför fondemission, 
sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder, 
enligt vad som är sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram), med rätt för 
envar deltagare förvärva/få högst det antal aktier som följer av villkoren för respektive 
program. 
 
Överlåtelse av aktier ska ske utan betalning vid tidpunkten och i övrigt enligt de villkor 
som följer av MIP 2017. 
 
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör 
ett led i genomförandet av MIP 2017. Därför, och mot bakgrund av vad som angivits ovan, 
anser styrelsen det vara till fördel för bolaget att överlåta aktier enligt förslaget. 
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2) Förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm 
 
Om styrelsens förslag i punkt 1) ovan inte erhållit erforderlig beslutsmajoritet, föreslår 
styrelsen i andra hand att årsstämman beslutar om överlåtelse av egna aktier på följande 
villkor: 
 
Överlåtelse får ske, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, av högst 
415 000 aktier på Nasdaq Stockholm för att finansiera potentiella kostnader relaterade till 
aktieswapavtalet eller annars till MIP 2017 (eller det högre antal aktier som kan följa av 
omräkning på grund av att bolaget genomför fondemission, sammanläggning eller 
uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder, enligt vad som är 
sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram). Överlåtelse ska ske inom det vid 
var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och 
lägsta säljkurs. 
 
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör 
ett led i genomförandet av MIP 2017. Därför, och mot bakgrund av vad som angivits ovan, 
anser styrelsen det vara till fördel för bolaget att överlåta aktier enligt förslaget. 
 
Majoritetskrav 
Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 1) ovan kräver att beslutet biträds av aktieägare 
representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid 
stämman företrädda aktierna. Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2) ovan, vilket 
endast blir aktuellt i den mån beslutsförslaget i punkt 1) inte erhållit erforderlig 
beslutsmajoritet, kräver att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två 
tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

_________________________ 
 

Styrelsen i mars 2017 
 

Nordax Group AB (publ) 
 
 


