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Punkt 14 
 
Styrelsens för Mangold förslag till beslut vid årsstämman den 18 april 2023 om förvärv och 
överlåtelse av egna aktier 
 
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av Bolagets aktier 
på i huvudsak följande villkor. 
 

1. Förvärv av aktier får ske endast på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade 
kursintervallet, med vilket avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. 

2. Överlåtelse av aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, 
med vilket avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får också ske utanför 
Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan 
bestämmelser om apport eller kvittningsrätt, för att användas som likvid vid förvärv av företag eller 
verksamhet eller för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. Vid överlåtelse utanför Nasdaq 
Stockholm skall ersättningen för sålda aktier motsvara ett bedömt marknadsvärde och kunna utgöras av annat 
än kontant ersättning. 

3. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, längst till årsstämman 2024. 
4. Förvärv får ske av så många aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 1 procent av samtliga aktier 

i Bolaget. 
 
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna 
som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet. 
 
Syftet med styrelsens förslag 
Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar att anpassa och förbättra Bolagets kapitalstruktur och möjliggöra 
förvärv.  
 
Stämmans bemyndigande att återköpa egna aktier skulle ge styrelsen ett effektivt redskap för att skapa flexibilitet i 
arbetet med Bolagets kapitalstruktur och ge återbäring till aktieägarna om andra alternativ bedöms vara mindre 
fördelaktiga. 
 
I syfte att skapa en vid varje tidpunkt ändamålsenlig kapitalstruktur och samtidigt behålla möjligheten att genomdriva 
den fastlagda strategin att växa genom bland annat mindre, kompletterande förvärv, föreslås återköpta aktier 
förvärvade under återköpsbemyndigandet kunna överlåtas utanför NASDAQ Stockholm för att användas som likvid 
eller finansiering vid eventuella framtida förvärv av företag eller verksamheter. Detta för att möjliggöra ökad 
intressegemenskap mellan säljare och Bolaget i den fortsatta verksamheten, utan att resultera i en utspädning för 
befintliga aktieägare. Därutöver föreslås återköpta aktier förvärvade under återköpsbemyndigandet även kunna 
överlåtas på NASDAQ Stockholm. 
 
Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen 
 
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning 
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2022 framgår av årsredovisningen för 
räkenskapsåret 2022. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, 
avsättningar och skulder. 
 
Återköpsbemyndigandets försvarlighet 
Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning 
att det föreslagna återköpsbemyndigandet för att skapa flexibilitet i arbetet med Bolagets kapitalstruktur är försvarligt 
med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets och 
koncernens egna kapital liksom på Bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  
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