NB. The English text is an in-house translation, and the Swedish version will
prevail
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om återköp av egna aktier

The board of directors’ proposal for resolution in respect of authorization for the
board of directors to resolve on repurchase of own shares

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om återköp av egna aktier på
följande huvudsakliga villkor:

The board of directors proposes that the annual general meeting authorizes the board of
directors to, on one or several occasions during the period until the next annual general
meeting, resolve on repurchase of own shares on principally the following terms and
conditions:

1. Förvärv får ske genom köp på Nasdaq Stockholm.
Purchases may be effected on Nasdaq Stockholm.

2. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets innehav av egna aktier
efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.
Purchases may be made up to a maximum number of shares corresponding to one
tenth of all shares in the Company, i.e. the Company’s holding of own shares after a
purchase may not exceed one-tenth of all the shares in the Company.

3. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får ske endast inom det vid var tid
registrerade kursintervallet.
Purchases of shares may only be effected on Nasdaq Stockholm within the registered
price interval at any given time.

Huvudsyftet med eventuella förvärv är att Bolaget ska uppnå flexibilitet
beträffande det egna kapitalet och därmed kunna optimera Bolagets kapitalstruktur.
Eventuella förvärv kan även möjliggöra att egna aktier används som likvid vid eller
finansiering av förvärv av företag eller tillgångar eller i samband med hantering av
incitamentsprogram. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för förvärv
enligt bemyndigandet.

The main reason for possible purchases is to give the Company flexibility regarding its
equity and thereby optimize the capital structure of the Company. Possible purchases may
also enable own shares to be used as payment for, or financing of, acquisitions of
companies or assets or in connection with the handling of incentive programmes. The
board of directors shall have the right to determine other conditions for purchases in
accordance with the authorization.

Majoritetskrav

Majority requirements

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan krävs att aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som vid
årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

A resolution in accordance with the proposal by the board of directors set out above is
valid only where supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the
votes cast and the shares represented at the annual general meeting.
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