
 

 

 

Styrelsens förslag till beslut om fondemission utan 
utgivande av nya aktier och minskning av 
aktiekapitalet med indragning av syntetiskt 
återköpta aktier 
 
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman den 2 september 2013 beslutar om fondemission 
varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 50.000 kronor genom överföring av medel från fritt 
eget kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier. 
 
Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 
46.319,99 kronor (minskningsbeloppet är beräknat på basis av det nya kvotvärdet efter 
fondemissionen ovan) med indragning av 1.325.193 aktier av serie A. 
 
Minskningen ska genomföras med indragning av de aktier som Svenska Handelsbanken AB (publ) 
(”Handelsbanken”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) innehar med anledning 
av bolagets syntetiska återköpsprogram (”Återköpsprogrammet”). Ändamålet med minskningen är 
återbetalning till Handelsbanken och SEB i syfte att reglera parternas mellanhavanden enligt 
Återköpsprogrammet. Endast Handelsbanken och SEB ska vara berättigade att anmäla inlösen av 
aktier. 
 
Inlösenvederlaget ska uppgå till den lägsta noterade betalkursen den sista handelsdagen före 
stämman, den 30 augusti 2013, med avdrag av två kronor. Inlösenvederlaget får dock inte 
överskrida 135 kronor per inlöst aktie. Handelsbanken och SEB har accepterat att bolaget löser in 
sammanlagt 1.325.193 aktier på nu föreslagna villkor. Den del av inlösenvederlaget som överskrider 
aktiernas kvotvärde ska tas från bolagets fritt eget kapital enligt den senast fastställda 
balansräkningen. Utbetalning av inlösenvederlaget ska ske så snart Bolagsverket registrerat 
beslutet om ökning av aktiekapitalet genom fondemission respektive minskning av aktiekapitalet 
enligt ovan.  
 
Bolagets disponibla vinstmedel per den 31 december 2012 uppgick till 3.246.859.204 kronor. 
Årsstämman den 23 april 2013 beslutade att, efter avdrag av årets förlust, 184.707.792 kronor, 
balansera 3.062.151.412 kronor i ny räkning. Bolagets disponibla vinstmedel har sedan 
årsredovisningen för 2012 fastställdes på årsstämman minskat med 759.941.259 kronor genom 
fondemission om -250.000 kronor, utdelning av dotterbolaget Sedarec till 
aktieägarna, -1.061.380.872 kronor samt ökning med årets resultat per 30 juni 2013, 301.689.613 
kronor, varvid bolagets disponibla vinstmedel per den 30 juni 2013 uppgick till 2.302.210.153 
kronor. Det bundna egna kapitalet och aktiekapitalet har genom fondemission om 250.000 kronor 
och nedsättning om 225.215 kronor ökat med 24.785 kronor till 529.679 kronor.  
 

  


