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ATLAS COPCO AB  -  ÅRSSTÄMMA 2007  
    
Punkt  14 Styrelsens fullständiga förslag till årsstämman om beslut om (A.) förvärv 
av egna aktier och (B.) överlåtelse av egna aktier, m.m. 
(Nedan angivna antal aktier återspeglar förhållandena före föreslagen aktiesplit 3:1 och 
automatiskt inlösenförfarande.) 
 
Bakgrund 
Styrelsen för Atlas Copco AB (”bolaget”) gör bedömningen att det är till fördel för 
bolaget att kunna använda redan återköpta aktier i samband med bolagets 
personaloptionsprogram 2006 jämte det av styrelsen föreslagna 
personaloptionsprogrammet för 2007. Mot bakgrund härav föreslår styrelsen att 
årsstämman fattar följande beslut. 
 
A.  Förvärv av egna A-aktier  
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, under 
tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv av aktier i bolaget, vid ett eller flera 
tillfällen, i syfte att kunna fullgöra leveransåtagande enligt bolagets 
personaloptionsprogram 2006 samt det föreslagna personaloptionsprogrammet 2007 
enligt följande. 

1. Förvärv får ske av högst 3.200.000 A-aktier, motsvarande högst 0,5 procent av 
samtliga aktier i bolaget. 

2. Aktierna får endast förvärvas på Stockholmsbörsen. 
3. Förvärv av aktier genom handel på Stockholmsbörsen får ske endast till ett pris 

per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. 
 

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga A. 
 
B. Överlåtelse av redan återköpta B-aktier och av A-aktier  
(i) Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, under  
tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om överlåtelse av aktier i bolaget, vid ett eller 
flera tillfällen, i syfte att täcka kostnader för förvärv av egna aktier av serie A enligt 
punkten A. ovan, att täcka kontantavräkning för det fall leverans av A-aktier ej kan ske 
under villkoren för bolagets personaloptionsprogram eller för fullgörande av alternativ 
incitamentslösning i länder där tilldelning av personaloptioner inte är lämplig samt för 
att täcka kostnader, i huvudsak sociala avgifter, enligt följande. 

1. Överlåtelse får ske av högst 4.414.200 B-aktier, motsvarande högst 0,7 procent 
av samtliga aktier i bolaget. 

2. Aktierna får endast överlåtas på Stockholmsbörsen. 
3. Överlåtelse av aktier genom handel på Stockholmsbörsen får ske endast till ett 

pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. 
 
(ii) Styrelsen föreslår även att årsstämman beslutar att överlåta aktier i bolaget med 
anledning av bolagets personaloptionsprogram 2006 enligt följande. 

1. Högst 1.600.000 A-aktier får överlåtas. 
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2. Rätt att förvärva aktier skall tillkomma de personer som omfattas av bolagets 
personaloptionsprogram 2006, med rätt för envar deltagare att erhålla högst det 
antal aktier, som följer av villkoren i bolagets personaloptionsprogram 2006. 

3. Deltagares rätt att erhålla aktier förutsätter att samtliga i bolagets 
personaloptionsprogram 2006 uppställda villkor uppfylls. 

4. Överlåtelser av aktier skall ske på de villkor som anges i bolagets 
personaloptionsprogram 2006, medförande bl.a. att vad som där anges om pris 
och tid under vilken deltagarna skall kunna utnyttja sin rätt till förvärv av aktie 
skall äga tillämpning även beträffande överlåtelsen. Deltagare skall erlägga 
betalning för aktie inom den tid och på det sätt som anges i villkoren för 
personaloptionsprogram 2006. 

5. För antalet aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse under bolagets 
personaloptionsprogram 2006 gäller sedvanliga villkor för omräkning till följd 
av fondemission, split, företrädesemissioner och liknande åtgärder enligt 
villkoren för personaloptionsprogrammet. 

 
(iii) Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att överlåta aktier i bolaget med 
anledning av bolagets personaloptionsprogram 2007 enligt följande. 

1. Högst 1.600.000 A-aktier får överlåtas. 
2. Rätt att förvärva aktier skall tillkomma de personer som omfattas av bolagets 

föreslagna personaloptionsprogram 2007, med rätt för envar deltagare att erhålla 
högst det antal aktier, som följer av villkoren i bolagets personaloptionsprogram 
2007. 

3. Deltagares rätt att erhålla aktier förutsätter att samtliga i bolagets föreslagna 
personaloptionsprogram 2007 uppställda villkor uppfylls. 

4. Överlåtelser av aktier skall ske på de villkor som anges i bolagets föreslagna 
personaloptionsprogram 2007, medförande bl.a. att vad som där anges om pris 
och tid under vilken deltagarna skall kunna utnyttja sin rätt till förvärv av aktie 
skall äga tillämpning även beträffande överlåtelsen. Deltagare skall erlägga 
betalning för aktie inom den tid och på det sätt som anges i villkoren för 
personaloptionsprogram 2007. 

5. För antalet aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse under bolagets 
personaloptionsprogram 2007 gäller sedvanliga villkor för omräkning till följd 
av fondemission, split, företrädesemissioner och liknande åtgärder enligt 
villkoren för personaloptionsprogrammet. 

 
 
Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för 
överlåtelseprisets beräknande vid överlåtelse av egna aktier, får styrelsen anföra 
följande. Överlåtelsen av egna aktier utgör ett led dels i det tidigare implementerade 
personaloptionsprogrammet, dels i det för årsstämman 2007 föreslagna 
personaloptionsprogrammet. Grunden för beräknandet av tillämpliga överlåtelsepriser 
framgår av styrelsens ovan angivna förslag. 
 
För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkten A. ovan fordras att 
beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna 
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som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut av stämman enligt förslagen 
under punkten B. ovan fordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar 
av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 
 

 
 


