
 

 

 

  

 

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen 

att besluta om förvärv av egna aktier 
 

Styrelsen för Wallenstam AB (publ) föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill 

nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på Nasdaq 

Stockholm eller annan reglerad marknad av högst så många egna B-aktier att bolagets innehav 

vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske till det för 

bolaget bästa tillgängliga priset. De begränsningar i fråga om högsta och lägsta pris som följer 

av tillämpliga börsregler ska iakttas. 

 

Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen handlingsfrihet att justera 

bolagets kapitalstruktur och skapa värde för bolagets aktieägare. 

 
Styrelsens yttrande till bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier 

Styrelsens förslag till förvärv av egna aktier kommer inte nämnvärt att påverka bolagets eller 

koncernens soliditet. Soliditeten är betryggande mot bakgrund av att bolagets och koncernens 

verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms 

kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. 

 

Derivatinstrument och andra finansiella instrument har värderats till verkligt värde enligt  

4 kap 14a § årsredovisningslagen (1995:1554). Därigenom har ett undervärde om totalt  

408 647 057 kr efter skatt påverkat det egna kapitalet.  

 

Styrelsens uppfattning är att förslaget om förvärv av egna aktier inte hindrar bolaget, och 

övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte 

heller att fullgöra erforderliga investeringar. Förslaget till bemyndigande för styrelsen att 

besluta om förvärv av egna aktier kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i 

aktiebolagslagen (2005:551) 17 kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln). 

 
Majoritetskrav för beslut 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier förutsätter att det 

biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som 

är företrädda vid stämman. 
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Göteborg den 9 februari 2021 

Wallenstam AB (publ) 

Styrelsen 


