Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen i Byggmax Group AB (publ), org. nr 556656-3531, (”Bolaget”) föreslår att
årsstämman 2020 beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
intill nästkommande årsstämma, besluta om förvärv av aktier i Bolaget enligt följande:
1. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolaget efter varje förvärv innehar
högst fem procent av samtliga aktier i Bolaget.
2. Förvärv får ske genom handel på Nasdaq Stockholm.
3. Förvärv på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris per aktie som ligger
inom det vid var tid registrerade kursintervallet, det vill säga intervallet mellan
högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om överlåtelse av
egna aktier i Bolaget enligt följande:
1. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som Bolaget innehar.
2. Överlåtelse av aktier får ske genom handel på Nasdaq Stockholm eller på annat
sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
3. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris per aktie
som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, det vill säga intervallet
mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid överlåtelser på annat sätt ska
priset bestämmas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, med
förbehåll för marknadsmässig rabatt i förekommande fall.
4. Ersättning för överlåtna aktier ska betalas kontant, med apportegendom eller
genom kvittning.
Bemyndigandet att förvärva och överlåta egna aktier syftar dels till att ge styrelsen ökat
handlingsutrymme i arbetet med Bolagets kapitalstruktur, dels till att möjliggöra för
Bolaget att finansiera förvärv med egna aktier. Skälet till avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier är att överlåtelse över Nasdaq Stockholm
eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske på ett mer
tids- och kostnadseffektivt sätt än överlåtelse med företrädesrätt för aktieägarna. Om
Bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med
förvärv kan Bolaget inte bereda aktieägarna möjligheten att utöva någon företrädesrätt.
______________________
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.
______________________
Stockholm i april 2020
Byggmax Group AB (publ)
Styrelsen

