N.B. The English text is an in-house translation.

Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om
återköp och överlåtelser av egna aktier
The board of directors’ proposal to authorise the board of directors to
repurchase and transfer own shares
_______________________________________________________________________________
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, besluta om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte
överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget, inklusive sådana aktier som bolaget förvärvat för
leverans till deltagare inom ramen för bolagets incitamentsprogram. Förvärv ska ske på Nasdaq
Stockholm och får endast ske till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
The board of directors proposes that the annual shareholders’ meeting authorises the board of
directors to, up until the next annual shareholders’ meeting, on one or several occasions, resolve to
purchase own shares so that the company’s holding, at any given time, does not exceed 10 percent
of the total number of shares in the company, including such shares that the company has acquired
to be delivered to participants in the company’s incentive program. The shares shall be purchased
on Nasdaq Stockholm and may only be acquired to a price per share within the applicable share
price range, i.e. the range between the highest purchase price and the lowest selling price.
Vidare föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm till ett
pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med
apportegendom, eller annars med villkor. Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq Stockholm
ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en
marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas. Överlåtelse av egna aktier får ske av
högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.
The board of directors also proposes that the meeting authorises the board of directors, to, up until
the next annual shareholders’ meeting, on one or several occasions, resolve to transfer (se ll) own
shares. Transfers may be carried out on Nasdaq Stockholm at a price within the applicable price
range, i.e. the range between the highest purchase price and the lowest selling price. Transfers
may also be made in other ways, with or without preferential rights for the shareholders, against
cash payment or against payment through set-off or in kind, or on other conditions. Upon such
transfers outside Nasdaq Stockholm, the price shall be established so that it is not below market
terms. However, a standrad discount to the stock market price may be applied, in line with market
practice. Transfers of own shares may be made in a number which does not exceed such number of
shares that is held by the company at the time of the board of director’s resolution regarding the
transfer.

Syftet med bemyndigandena ovan är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets
kapitalstruktur samt att möjliggöra företags- och verksamhetsförvärv med betalning bestående av
egna aktier.
The purpose of the authorisations above is to give the board of directors an increased flexibility
with regard to the company’s capital structure as well as to enable acquisitions of companies and
businesses where payment is made with own shares.
Den verkställande direktören ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan
visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.
The CEO shall be authorised to make such minor adjustments to this resolution that may be
necessary in connection with the registration thereof.

____________________
Beslut om bemyndigandena kräver för dess giltighet att beslutet biträds av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
A resolution on the authorisations is valid only where supported by shareholders holding not less
than two-thirds of both the votes as well as of the shares represented at the shareholders’ meeting.

____________________
Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen hålls tillgängligt tillsammans med
förslaget.
The board of directors’ statement in accordance with Chapter 19, Section 22 of the Swedish
Companies Act has been made available together with the proposal.
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