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Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att 
besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna 
aktier av serie B enligt följande villkor: (i) förvärv får ske på Nasdaq Stockholm, (ii) förvärv får ske vid ett 
eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2022, (iii) förvärv får ske av högst så många egna aktier 
att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget, (iv) förvärv 
får ske till ett pris som faller inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses 
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, (v) betalning för förvärvade egna aktier ska erläggas 
kontant, och (vi) styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet.  

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman 2021 bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av 
bolagets egna B-aktier enligt följande villkor: (i) överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm eller i samband 
med förvärv av bolag eller verksamheter på marknadsmässiga villkor, (ii) överlåtelse får ske vid ett eller 
flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2022, (iii) det maximala antalet aktier som får överlåtas får 
inte överstiga det antal aktier som innehas av bolaget vid tiden för styrelsens beslut, (iv) överlåtelse får 
ske till ett pris som faller inom det på börsen registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan 
högsta köpkurs och lägsta säljkurs, (v) betalning för överlåtna aktier får ske med annat än kontanta medel, 
och (vi) styrelsen äger besluta om övriga villkor för överlåtelsen. Bemyndigandet innefattar rätt att 
besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Syftet med föreslagna bemyndiganden är att (a) ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur, 
för att bidra till aktieägarvärdet, (b) kunna utnyttja attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller 
delvis finansiera framtida förvärv med bolagets egna aktier, och (c) säkerställa bolagets förpliktelser med 
anledning av aktierelaterade eller aktiebaserade incitamentsprogram (annat än leverans av aktier till 
deltagare i incitamentsprogram), inklusive täckande av sociala avgifter. Om styrelsen beslutar att ändra 
bolagets kapitalstruktur i enlighet med (a) ovan avser styrelsen föreslå att bolagets aktiekapital minskas 
genom indragning av återköpta aktier. 

Styrelsen har avgivit ett motiverat yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen. Yttrandet finns 
tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2021.  

Ett beslut av årsstämman enligt förslaget i denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av 
aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman 
företrädda aktierna. 
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