
 

Beslut om minskning av aktiekapitalet samt fondemission 

I. Bakgrund 

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om indragning av återköpta aktier 

samt fondemission i enlighet med nedanstående förslag. Besluten skall fattas 

tillsammans som ett beslut. 

 

Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 fattar beslut i enlighet med följande förslag. 

II. Styrelsens förslag till beslut 

 Beslut om minskning av aktiekapitalet 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar makulera de aktier som återköpts baserat 

på tidigare återköpsbemyndiganden genom minskning av bolagets aktiekapital med 

11 347 881,81 kr genom indragning av sammanlagt 1 501 000 aktier utan 

återbetalning för avsättning till fri fond. Minskningen innebär att bolagets aktiekapital 

minskar från 535 518 034,36 kr till 524 170 152,55 kr och antalet aktier minskar från 

70 833 710 till 69 332 710.  
 

 Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission 

 För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från 

Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att 

återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets 

aktiekapital med 11 347 881,81 kr genom fondemission utan utgivande av nya aktier 

genom överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital till bolagets 

aktiekapital.  

III. Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § aktiebolagslagen (2005:551)  

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av 

aktier utan återbetalning innebär att bolagets aktiekapital och bundna egna kapital 

minskar med 11 347 881,81 kr. 

 

Genom styrelsens förslag till beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission 

utan utgivande av nya aktier kommer både bolagets aktiekapital och dess bundna 

egna kapital att öka med 11 347 881,81 kr, d.v.s. de kommer att vara till fullo 

återställda.  

 

Aktiekapitalet kommer att uppgå till 535 518 034,36 kronor fördelat på 69 332 710 

aktier. 

_______________________ 
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