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Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut 
om förvärv av egna aktier 

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa 

årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, under förutsättning att tillämpliga 

kapitaltäckningsregler vid varje sådant tillfälle tillåter det, genomföra förvärv av egna aktier i 

enlighet med följande villkor: 

 

 Förvärv av egna aktier får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna 

aktier vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. 

 Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq 

Stockholms Regelverk för emittenter.  

 Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq 

Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan 

högsta köpkurs och lägsta säljkurs.  

 Betalning för aktierna ska erläggas kontant.  

 

Syftet med bemyndigandet är att skapa ett effektivt verktyg för styrelsen för att skapa 

flexibilitet i arbetet med bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. 

 

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare 

representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman 

företrädda aktierna. 
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Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen  

Styrelsen får härmed avge följande yttrande i enlighet med 19 kap. 22 § aktiebolagslagen. 

Styrelsens motivering till att förslag om förvärv av egna aktier är förenligt med 

bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen är följande: 

 

Verksamhetens art, omfattning och risker 

Verksamhetens art och omfattning samt de risker som bolagets och koncernens verksamhet 

medför, framgår av bolagsordningen och i avgivna årsredovisningar.  

 

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning  

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per 31 december 2019 framgår av 

årsredovisningen för räkenskapsåret 2019. Det framgår också av årsredovisningen vilka 

principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. 

 

Återköpsbemyndigandets försvarlighet  

Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det 

styrelsens bedömning att det föreslagna återköpsbemyndigandet för att skapa flexibilitet i 

arbetet med bolagets kapitalstruktur, är försvarligt med hänvisning till de krav som 

verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna 

kapital, samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  

 

_____________ 

 

Stockholm, mars 2020 

Hoist Finance AB (publ) 

Styrelsen 

 


