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Styrelsen i Epiroc Aktiebolags yttrande i enlighet med 
aktiebolagslagen (2005:551) 19:22 (återköp av egna aktier)  
 

 
Styrelsen i Epiroc Aktiebolag har föreslagit att Epiroc Aktiebolagss årsstämma fattar 
beslut om, och att Atlas Copco Aktiebolags årsstämma godkänner förslaget om, att 
bemyndiga styrelsen för Epiroc Aktiebolag att besluta om maximalt återköp av det antal 
A-aktier i Epiroc Aktiebolag som erfordras (i) i samband med den föreslagna 
personaloptions/SAR-planen i Epiroc Aktiebolag för 2018 och det antal aktier som krävs 
i samband med aktiespar/aktiematchning-delen av denna plan, (ii) för att vidta 
säkringsåtgärder för de existerande personaloptionsplanerna 2014-2017 i Atlas Copco 
Aktiebolag, till den del de efter utdelningen och noteringen av Epiroc AB är hänförliga 
till Epiroc AB, samt (iii) för skyldigheten för Epiroc Aktiebolag att betala ersättning, 
inklusive sociala avgifter, till en styrelseledamot i Epiroc Aktiebolag som har valt att 
erhålla 50% av ersättningen i syntetiska aktier. Totalt högst 30 370 000 aktier kan komma 
att återköpas.  
 
Fritt eget kapital i moderbolaget Epiroc Aktiebolag uppgår till MSEK 43 885 per den 31 
december 2017. I Epiroc-koncernens balansräkning per den 31 december 2017 uppgår det 
totala egna kapitalet hänförligt till moderbolagets ägare, dvs. med beaktande av 
minoritetsägande, till MSEK 12 102 och balanserade vinstmedel, inklusive resultatet för 
2017, till MSEK 11 896. 
 
Styrelsen för Epiroc Aktiebolag noterar att det finns full täckning för Epiroc Aktiebolags 
bundna egna kapital efter återköpet av egna aktier vid rimliga antaganden om värdet på 
Epirocaktien efter notering på Nasdaq Stockholm. 
 
Enligt styrelsen för Epiroc Aktiebolags bedömning kommer Epiroc Aktiebolags och 
Epiroc-koncernens egna kapital efter återköpet av egna aktier vara stort nog för att 
uppfylla de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer. Styrelsen för 
Epiroc Aktiebolag anser vidare att åtgärderna är rimliga med hänsyn till Epiroc 
Aktiebolags och Epiroc-koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.    
 
Återköpet av egna aktier är inte ägnat att innebära någon risk för Epiroc Aktiebolag eller 
koncernens förmåga att uppfylla lång- eller kortsiktiga betalningsåtaganden och är inte 
ägnat att påverka Epiroc Aktiebolags förmåga att genomföra nödvändiga investeringar. 
 
Med hänsyn till ovanstående anser styrelsen för Epiroc Aktiebolag att det föreslagna 
återköpet av egna aktier är förenligt med försiktighetsregeln i Aktiebolagslagen 
(2005:551) 17:3 2-3 st.  
 
 


