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Punkt 16  Styrelsens fullständiga förslag om beslut om (A.) minskning av 
aktiekapitalet genom indragning av egna B- aktier och (B.) ökning av 
aktiekapitalet genom fondemission, mm. 
(Nedan angivna antal aktier och belopp beaktar styrelsens förslag till beslut om 
automatiskt inlösenförfarande.) 
 
Bakgrund 
Styrelsen för Atlas Copco AB (”bolaget”) föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 
17.500.000 kronor genom indragning av 28.000.000 av bolagets egna B-aktier. Vidare 
föreslår styrelsen, för att kunna genomföra dessa åtgärder på ett enkelt och tidseffektivt 
sätt, att bolagets aktiekapital ökas med 17.500.000 kronor genom fondemission. I 
anledning härav föreslår styrelsen att årsstämman beslutar i enlighet med följande 
förslag. 
 
A. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna B-aktier 
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med 
17.500.000 kronor (minskningsbeloppet) genom indragning av 28.000.000 B-aktier. De 
aktier som skall dras in utgörs av de aktier i bolaget som innehas av bolaget självt efter 
återköp i enlighet med tidigare beslutade bemyndigande av årsstämma. 
 
Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fond att användas enligt 
beslut av årsstämman. 
 
Efter genomförd minskning uppgår aktiekapitalet till 768.508.190 kronor, fördelat på 
sammanlagt 1.229.613.104 aktier, varav 839.394.096 är A-aktier och 390.219.008 B-
aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,625 kronor. Utöver minskningen av 
aktiekapitalet kommer bolagets egna bundna kapital inte att påverkas. 
 
Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen får styrelsen 
anföra följande. Beslutet om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna B-
aktier enligt denna punkt A. kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller 
allmän domstols tillstånd, eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt 
punkten B. nedan som en åtgärd som medför att varken bolagets bundna egna kapital 
eller dess aktiekapital minskar. Minskningen av aktiekapitalet och fondemissionens 
påverkan på bolagets bundna egna kapital och aktiekapital framgår, såvitt avser 
minskningen, av vad som anges i det föregående stycket och, såvitt avser fondemis-
sionen, av vad som anges i punkten B. nedan. 
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B. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission 
 
Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att genom fondemission öka bolagets 
aktiekapital med 17.500.000 kronor, till 786.008.190 kronor, genom en överföring av 
17.500.000 kronor från bolagets fria egna kapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband 
med fondemissionen.  
 
Antalet aktier i bolaget kommer, efter verkställd ökning av aktiekapitalet, att uppgå till 
sammanlagt 1.229.613.104, varav 839.394.096 A-aktier och 390.219.008 B-aktier, 
envar aktie med ett kvotvärde om ca 0,631 kronor. 

 
Årsstämmans beslut enligt punkterna A. – B. ovan skall fattas tillsammans som ett 
beslut. För giltigt beslut av stämman måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl 
de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet. 
 
Styrelsen föreslår slutligen att årsstämman beslutar att bolagets verkställande direktör 
bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten under punkterna 14, 15 och 16 
ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid 
Bolagsverket eller VPC AB. 

 
 


