
 

Styrelsens för Evolution AB (publ) förslag till beslut om 
bemyndigande för styrelsen att återköpa egna aktier 

Punkt 16 a): Beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa 
egna aktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om 

återköp av Evolution AB:s (publ) egna aktier i enlighet med följande villkor: 

1. Återköp av aktier får ske på Nasdaq Stockholm. 

2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 

2023. 

3. Högst så många egna aktier får återköpas att bolagets innehav av egna 

aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. 

4. Återköp av bolagets egna aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till 
ett pris inom det vid var tid gällande prisintervallet, d.v.s. intervallet mellan 

högsta köpkurs och lägsta säljkurs.  

Syftet med bemyndigandet om återköp av egna aktier är att ge styrelsen möjlighet 

att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare 
värde för aktieägarna, och/eller att möjliggöra för bolaget att använda återköpta 

egna aktier som betalning för, eller finansiering av, förvärv av företag eller 

verksamheter eller för att säkra eller underlätta utnyttjande av bolagets 

incitamentsprogram. 

Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för återköp av egna aktier i 
enlighet med bemyndigandet. 

Majoritetskrav  

Beslut i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det biträds av 

aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid 

stämman företrädda aktierna. 

Styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen 
(2005:551) 

Styrelsen avger härmed följande yttrande i enlighet med bestämmelserna i 19 kap. 

22 § aktiebolagslagen.  

Med hänvisning till yttrandet i samband med den föreslagna utdelningen tillgänglig 

på bolagets webbplats, www.evolution.com, är det styrelsens uppfattning att det 

föreslagna bemyndigandet att återköpa egna aktier är försvarligt med hänsyn till de 

krav som arten, omfattningen och riskerna med verksamheten ställer på storleken 

av bolagets och koncernens egna kapital, samt bolagets och koncernens 
konsolideringsbehov, likviditet och finansiella ställning i övrigt. I detta avseende har 

den föreslagna kontanta utdelningen på 1,42 euro per aktie tagits i beaktning.  

 



Styrelsen noterar att vid utförandet av det föreslagna bemyndigandet att återköpa 
egna aktier ska styrelsen förbereda ett nytt motiverat yttrande gällande huruvida, 
vid beaktande av rådande omständigheter, återköpet av egna aktier kan anses 
försvarligt enligt bestämmelserna i 17 kap. 3 § 2 och 3 punkterna aktiebolagslagen.  
 
 

* * * 
Stockholm i mars 2022 

Evolution AB (publ) 
Styrelsen 


