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ATLAS COPCO AB – ÅRSSTÄMMA 2008 
 
Styrelsens förslag avseende agendapunkterna 12, 14 och 15 
 
Punkt 12 - Styrelsens förslag i samband med valberedningens förslag avseende 
syntetiska aktier 
Styrelsen föreslår 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 75 000 aktier av serie A 
2. Aktierna får endast förvärvas på Nordiska Börsen i 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 en del 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. 

Punkt 14 - Styrelsens förslag avseende överlåtelse av egna aktier i samband med 
2006 års prestationsbaserade personaloptionsprogram 
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma och vid 
ett eller flera tillfällen, överlåta maximalt 200 000 serie B aktier som innehas av Bolaget i 
detta syfte för att täcka kostnader, inklusive sociala avgifter, som kan uppkomma i 
samband med att rättigheter enligt 2006 års prestationsbaserade personaloptionsprogram 
utövas. Överlåtelse skall ske på Nordiska Börsen i Stockholm till ett pris per aktie inom 
det vid var tid registrerade kursintervallet. 
 
För beslut enligt styrelsens förslag avseende överlåtelse av dessa serie B aktier erfordras 
att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl 
de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.  

Punkt 15 - Styrelsens förslag avseende förvärv av egna aktier 
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa årsstämma och med 
beaktande av förslagen i punkterna 12 och 13 avseende bemyndigande för styrelsen att 
förvärva aktier samt till det antal aktier som innehas av Bolaget, besluta om förvärv av 
aktier i Bolaget vid ett eller flera tillfällen enligt följande: 
1. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie A eller serie B eller en kombination 
av dessa, att Bolagets innehav efter varje förvärv inte överstiger 10% av samtliga aktier i 
Bolaget 
2. Aktierna får endast förvärvas på Nordiska Börsen i 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 fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur och 
därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Förvärvade aktier, till den del de inte ianspråktas 
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för de ändamål som anges i punkterna 12, 13 och 14 avses att bli ogiltighetsförklarade på 
förslag av styrelsen vid en senare stämma.   

För beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds 
av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de 
på stämman företrädda aktierna. 

  


