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Styrelsens i Instalco AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för 
styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier 
 
 
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under 
tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om återköp av egna aktier enligt följande: 
  

1. Återköp får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje återköp innehar 
högst 5 procent av det totala antalet aktier i bolaget. 
 

2. Aktierna får återköpas på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var 
tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs 
och lägsta säljkurs. 

 
3. Betalning för aktierna ska erläggas kontant. 

 
Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, 
under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier enligt 
följande: 
 

1. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på (i) Nasdaq 
Stockholm eller (ii) utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag 
eller verksamheter. 
 

2. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris per aktie inom 
det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta 
köpkurs och lägsta säljkurs. Ersättning för aktierna ska erläggas kontant. 
 

3. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm får ske till (i) 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 eller, i 
samband med företagsförvärv eller förvärv av verksamhet, (ii) till ett av styrelsen 
bedömt marknadsvärde. Betalning för aktierna ska ske genom kontantbetalning, 
apportegendom eller genom kvittning. 
 

4. Överlåtelse får ske av högst det antal egna aktier som bolaget innehar vid tiden för 
överlåtelsen. 
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5. Överlåtelse av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske 
för att finansiera köpeskilling att erläggas i samband med förvärv av företag eller 
verksamhet. 

 
Syftet med bemyndigandena om återköp och överlåtelse av egna aktier, och skälet till 
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet att på ett 
tidseffektivt sätt möjliggöra förvärv genom betalning med egna aktier för att tillföra 
bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller 
förvärv av andra företag eller verksamheter. 
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