
 

 

 

Styrelsen för Hexatronic Group AB (publ) förslag enligt 19 kap 28 § 

aktiebolagslagen till beslut om förslag att bemyndiga styrelsen att förvärva 

och överlåta egna aktier 

______________________________________________________________________ 

 

Styrelsen för Hexatronic Group AB (publ) föreslår, utöver förslaget om bemyndigandet om förvärv 

respektive beslut om överlåtelse av egna aktier under LTIP 2021 enligt punkt 14 på dagordningen, 

att årsstämman beslutar att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller 

flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva egna aktier. Styrelsen föreslår även att årsstämman 

beslutar att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, 

fatta beslut om överlåtelse av de egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut 

om överlåtelse. För besluten ska i övrigt följande villkor gälla. 

Förvärv får ske av så många aktier att bolaget äger högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget, 

som till undvikande av missförstånd, inkluderar de aktier av serie C som årsstämman föreslagits 

bemyndiga styrelsen att förvärva under LTIP 2021 enligt punkt 14 på dagordningen. 

Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom 

handel på Nasdaq Stockholm. Vid handel på Nasdaq Stockholm ska priset motsvara det vid var tid 

registrerade kursintervallet. Förvärvserbjudande som riktas mot samtliga aktieägare får endast ske 

mot vederlag i pengar och skall ske till en kurs motsvarande det vid var tid registrerade 

kursintervallet med en maximal avvikelse av 30 % uppåt. 

Förvärvet ska ha till syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur samt ge möjlighet att erbjuda 

egna aktier som likvid vid företagsförvärv. 

Överlåtelse av egna aktier får ske genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var 

tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier förvärvade enligt ovan får även ske utanför 

Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan 

bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Överlåtelse av egna aktier ska t.ex. kunna användas 

som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens 

regler om nyemission. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen 

egendom som, vid företagsförvärv, motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen. 

Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier kombineras 

med utnyttjandet av bemyndigandet avseende nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner 

och/eller konvertibler, i syfte att finansiera hela eller del av köpeskillingen vid ett och samma 

företagsförvärv eller en och samma investering i samband med ingåendet av nytt kontrakt eller 

uppstart av nytt affärsområde, får antalet aktier som överlåts och finansiella instrument som 

emitteras i samband med det enskilda förvärvet, tillsammans högst motsvara en tiondel av samtliga 

aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande av nyemission. 

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras 

av att överlåtelse av aktier över Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från 

företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mera 

kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier överlåts mot 

vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan bolaget inte 

bereda aktieägarna möjligheten att utöva någon företrädesrätt. 
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