
ATLAS COPCO AB 

 

Förslag till årsstämman 2011 avseende kostnadssäkring av syntetiska aktier 

 

Styrelsen föreslår: 

a) att Bolagets åtagande att utge belopp motsvarande de syntetiska aktierna skall 

kostnadssäkras genom återköp av serie A aktier vilka sedan säljs på marknaden i samband 

med utbetalningar till ledamoten enligt en begäran om mandat som då kommer att framföras. 

De ekonomiska skillnaderna för Bolaget om samtliga styrelseledamöter väljer att erhålla del 

av sitt arvode i form av syntetiska aktier jämfört med att enbart kontant arvode väljs, bedöms 

p.g.a. säkringsåtgärden vara mycket begränsade.  

Styrelsen föreslår således att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, 

besluta om förvärv av aktier i Bolaget vid ett eller flera tillfällen enligt följande: 

1. Förvärv får ske av högst 70,000 serie A aktier 

2. Aktierna får endast förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm 

3. Förvärv av aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade 

kursintervallet. 

Syftet med förvärvet är att kostnadssäkra Bolagets åtaganden, inklusive sociala avgifter, 

gentemot styrelseledamot som valt att erhålla 50% av styrelsearvodet i form av syntetiska 

aktier.                                                                                                                                         

För beslut enligt styrelsens förslag avseende förvärv av dessa serie A aktier erfordras att 

stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de 

avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. 

b) att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen 

försälja maximalt 70,000  serie A aktier för att täcka kostnaden för att utge motvärdet av 

tidigare utfärdade syntetiska aktier till tidigare styrelseledamot, samt för att täcka, i huvudsak, 

kostnaden för sociala avgifter. 

 

Aktierna som förslås bli föremål för försäljning förvärvades respektive år i enlighet med ett 

mandat från envar årsstämma att göra förvärven för angivna ändamål.  

Försäljningen skall ske kontant på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris per aktie inom det 

vid var tid registrerade kursintervallet. 

 

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för överlåtelseprisets 

beräknande vid överlåtelse av egna aktier är att försäljningen av egna aktier utgör ett 

integrerat led i tidigare beslut avseende säkring av syntetiska aktier som utgör del av 

styrelsearvodet.  

För beslut enligt styrelsens förslag avseende försäljning av dessa aktier erfordras att stämmans 

beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna 

rösterna som de på stämman företrädda aktierna.  
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