
 
 
 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut 

om förvärv respektive överlåtelse av aktier i Bolaget 

(punkt 16)  
 

Styrelsen föreslår följande beslut.  

 

Beslöts att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv respektive överlåtelse av aktier i 

Bolaget enligt följande.  

 

Förvärv  

 

Styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av aktier i Bolaget genom ett förvärvserbjudande 

som riktas till samtliga aktieägare i Bolaget eller på Nasdaq Stockholm, och på följande 

huvudsakliga villkor i övrigt. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst 

intill årsstämman 2017. Antalet aktier som får förvärvas uppgår till maximalt ett antal som vid var 

tid innebär att Bolagets innehav av aktier i Bolaget (inklusive aktier förvärvade enligt 

bemyndigande enligt punkt 15 i förslaget till dagordning) inte överstiger en tiondel av samtliga 

aktier i Bolaget. Förvärv av aktier i Bolaget på Nasdaq Stockholm får ske endast inom det vid var 

tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.  

 

Förvärv av aktier i Bolaget genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga aktieägare mot 

vederlag i kontanter får ske endast till en kurs motsvarande lägst börskursen vid tiden för 

erbjudandet och högst med en maximal avvikelse av 20 procent uppåt.  

 

Huvudsyftet med eventuella förvärv är att Bolaget ska uppnå flexibilitet beträffande det egna 

kapitalet. Eventuella förvärv kan även möjliggöra att egna aktier används som likvid vid eller 

finansiering av förvärv av företag eller verksamhet.  

 

Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för förvärv enligt bemyndigandet.  

 

Överlåtelse  

 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av aktier i 

Bolaget att användas som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet. 

Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2017. 

Överlåtelse av aktier får ske på annat sätt än på reglerad marknad intill det antal som vid var tid 

innehas av Bolaget. Överlåtelse av aktier i Bolaget ska ske till ett bedömt marknadsvärde och får 

ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ersättning för överlåtna aktier får erläggas 

kontant, genom apport eller genom kvittning av fordran mot Bolaget.  

 

Styrelsens yttrande avseende Bolagets och koncernens ekonomiska ställning  

 

Med anledning av styrelsens förslag om bemyndigande att fatta beslut om förvärv respektive 

överlåtelse av aktier i Bolaget, avger styrelsen härmed följande yttrande enligt 19 kap. 22 § 

aktiebolagslagen.  

 

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2015 framgår av 

årsredovisningen för räkenskapsåret 2015. Där framgår även de värderingsprinciper för 



 
 
 

tillgångarna och skulderna som tillämpats. Förslaget beträffande förvärv och överlåtelse av egna 

aktier innebär att styrelsen vid ett eller flera tillfällen bemyndigas att förvärva aktier i Bolaget till 

ett antal som inte får överstiga en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.  

 

Bolagets balanserade vinstmedel från föregående år uppgår till 882 000 923 kronor (se i 

årsredovisningen under Koncernens rapport över förändringar i eget kapital angående årets 

förändring av eget kapital) och årets nettoresultat uppgår till 236 482 869 kronor. Förutsatt att 

stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om vinstdisposition kommer 890 947 540 

kronor att balanseras i ny räkning. Full täckning finns för Bolagets bundna egna kapital efter 

föreslagen vinstutdelning. Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och 

angivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i Bolaget och koncernen medför inte risker 

utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som är 

förenade med bedrivande av näringsverksamhet.  

 

Styrelsen har beaktat Bolagets och koncernens konsolideringsbehov genom en allsidig bedömning 

av Bolagets och koncernens ekonomiska ställning och Bolagets och koncernens möjligheter att på 

sikt infria sina åtaganden. Kapitalrelationen i det finansiella konglomeratet, där Bolaget är 

moderbolag, är betryggande, mot bakgrund av att Bolagets och koncernens verksamhet fortsatt 

bedöms kunna upprätthållas på likaledes betryggande nivå. I Bolagets egna kapital ingår ingen 

orealiserad vinst eller förlust föranledd av att finansiella instrument redovisats till marknadsvärde.  

 

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att Bolaget kan fortsätta 

sin verksamhet samt att Bolaget förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt samt 

kommer att ha förmåga att göra de investeringar som bedöms nödvändiga. Styrelsen har tagit 

hänsyn till Bolagets och koncernens ställning i övrigt. Styrelsen har därvid tagit hänsyn till alla 

kända förhållanden som kan ha betydelse för Bolagets ekonomiska ställning och som inte har 

beaktats inom ramen för bedömningen av Bolagets konsolideringsbehov och likviditet.  

 

Mot bakgrund av vad som anges ovan samt vad som styrelsen i övrigt har kännedom om är det 

styrelsens bedömning att det föreslagna bemyndigandet att förvärva aktier är försvarligt med 

hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets 

och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt med hänsyn tagen till den 

föreslagna vinstutdelningen om 1,30 kronor per aktie.  

 

Övrigt  

 

Årsstämmans beslut är giltigt endast om det biträtts av aktieägare representerande minst två 

tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.  

   

Stockholm i mars 2016  

Nordnet AB (publ)  

Styrelsen 


