NB. The English text is an in-house translation, and the Swedish version will
prevail
Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier till
deltagare i LTIP 2022/2026

The board of directors proposal for resolution in respect of transfer of own
shares to participants in LTIP 2022/2026

Styrelsen föreslår att årsstämman, under förutsättning att årsstämman beslutar om
återköp av egna aktier i enlighet med punkt 25 på den föreslagna dagordningen,
beslutar om överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTIP 2022/2026
(”Deltagarna”) får ske för att säkerställa leverans av aktier i Bolaget under LTIP
2022/2026 som föreslås under punkt 27 på den föreslagna dagordningen på
följande villkor:
The board of directors proposes that the annual general meeting, subject to that the annual
general meeting resolves on the repurchase of own shares in accordance with item 25 on the
proposed agenda, resolves that transfer of own shares to participants in LTIP 2022/2026 (the
“Participants”) may be done to ensure delivery of shares in the Company under LTIP
2022/2026 proposed under item 27 on the proposed agenda on the following terms and
conditions:
1.

Bolaget får överlåta högst 2 000 000 aktier i Bolaget till Deltagarna.

The Company may transfer not more than 2,000,000 shares in the Company to the
Participants.
2.

Deltagarna ska vara berättigade att erhålla aktier, varvid varje Deltagare ska
vara berättigad att erhålla ett sådant antal aktier som han/hon är berättigad till
enligt LTIP 2022/2026. En sådan rätt kan utnyttjas av Deltagaren under den
period Deltagaren är berättigad att erhålla aktier enligt LTIP 2022/2026.

The Participants shall have the right to receive shares, whereby each Participant
shall be entitled to receive such number of shares, which he/she is entitled to under
LTIP 2022/2026. Such right can be exercised by the Participant during the period in
which such Participant is entitled to receive shares under LTIP 2022/2026.
3.

Aktierna ska överlåtas vederlagsfritt.

The shares shall be transferred free of charge.
4.

Antalet aktier som överlåts kan komma att omräknas i händelse av en
aktiesplit, sammanläggning av aktier eller liknande händelser som påverkar
antalet aktier i Bolaget.
The number of shares to be transferred may be recalculated in the event of a share
split, reversed share split or similar events having an impact on the number of shares
in the Company.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i samband med överlåtelse av
aktier är att möjliggöra leverans av aktier i Bolaget enligt LTIP 2022/2026.

The reason for deviating from the shareholders’ preferential rights in connection with the
transfer of shares is to facilitate the delivery of shares in the Company under LTIP
2022/2026.

Majoritetskrav
Majority requirements

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan krävs att aktieägare
representerande minst nio tiondelar 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 nine-tenths of both the
votes cast and the shares represented at the annual general meeting.
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