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Styrelsens för Rejlers AB (publ), org. nr 556349-8426, (”Bolaget”) fullständiga förslag till 

beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna 

aktier 

 
 
Förvärv av egna aktier 
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen i Bolaget att besluta om förvärv av egna aktier 
av serie B enligt följande.  

I. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga 
aktieägare. 

II. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie B att det egna innehavet vid var tid inte 
överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.  

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

IV. Förvärv i enlighet med förvärvserbjudande enligt punkt I ovan ska ske till ett pris motsvarande 
lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 20 procent uppåt.  

V. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2022.  

Överlåtelse av egna aktier  
Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier 
av serie B enligt följande.  

I. Överlåtelse av aktier av serie B får endast ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan 
företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelse om apport eller kvittningsrätt. 
Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar 
börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen 
finner lämplig.  

II. Det antal aktier av serie B som får överlåtas ska uppgå till högst tio (10) procent av det totala 
antalet aktier i Bolaget.  

III. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.  
IV. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2022.  

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B är 
att möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet genom betalning med egna aktier och att fortlöpande 
kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde. 

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna 
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

_________________ 

Stockholm, mars 2021 
Rejlers AB (publ) 

Styrelsen 

 


