Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om (A.)
nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier av
serie A och serie B, (B.) nyemission av aktier av serie C,
och (C.) nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av
aktier av serie C och avsättning till reservfond

Bakgrund
Ordinarie bolagsstämma i AB Electrolux (”bolaget”)
beslutade den 21 april 2004 att genomföra ett inlösenerbjudande, i vilket bolagets aktieägare erbjöds att inlösa
aktier med återbetalning till aktieägarna om cirka 3 miljarder
kronor. Anmälningsperioden för deltagande i inlösenerbjudandet löpte från och med den 4 maj 2004 till och
med den 1 juni 2004.
För genomförande av inlösenerbjudandet och utbetalning
till aktieägarna krävs att en extra bolagsstämma fattar beslut
om (i) nedsättning av aktiekapitalet till följd av inlösenerbjudandet med angivande av slutligt inlösenbelopp och slutligt
antal aktier som inlösen omfattar, (ii) emission av aktier av
serie C i sådan utsträckning att bolaget därigenom tillförs en
emissionslikvid uppgående till nedsättningsbeloppet, och (iii)
nedsättning av aktiekapitalet med ett belopp som motsvarar
nedsättningsbeloppet genom inlösen av aktier av serie C och
avsättning till reservfond.
I anledning härav föreslår styrelsen att aktieägarna vid extra
bolagsstämma den 16 juni 2004 fattar följande beslut.
A. Nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen
av aktier av serie A och serie B
Bolagets aktiekapital skall nedsättas med 75.898.460 kronor
(nedsättningsbeloppet) genom inlösen av 15.179.692 aktier,
varav 497.725 aktier av serie A och 14.681.967 aktier av serie
B. Ändamålet med nedsättningen är återbetalning till aktieägarna. För varje inlöst aktie skall betalas 200 kronor, varav
5 kronor utgör aktiens nominella belopp. Sammanlagt sker
utbetalning av 3.035.938.400 kronor. Efter nedsättningen
uppgår aktiekapitalet till 1.544.601.540 kronor.
Inlösenbeloppet skall erläggas snarast möjligt efter det
att Patent- och registreringsverket registrerat samtliga beslut
enligt punkterna A. – C.
B. Nyemission av aktier av serie C
Bolagets aktiekapital skall genom nyemission öka med
75.898.460 kronor, genom nyteckning av 15.179.692 aktier
av serie C, envar aktie om nominellt 5 kronor, och på följande
villkor i övrigt.

1. De nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tecknas av Svenska Handelsbanken AB
(”Banken”).
2.Teckning av de nya aktierna skall ske på teckningslista senast
den 21 juni 2004.
3. Betalning för de tecknade aktierna skall erläggas kontant
med 5 kronor per aktie i samband med teckning.
4. Överteckning får inte äga rum.
Det noteras att för de nya aktierna gäller förbehåll i bolagsordningen om nedsättning enligt 6 kap. 8 § aktiebolagslagen.
Vidare noteras att de nya aktierna enligt bolagsordningen inte
berättigar till vinstutdelning.
Som skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt
grund för emissionskursens fastställande anförs följande.
Beslutet om inlösen av aktier enligt punkt A. ovan kan
verkställas utan den tidsutdräkt som följer av inhämtande av
rättens tillstånd, om bolaget samtidigt genom nyemission
tillförs ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet. Banken
har åtagit sig att teckna och låta inlösa aktierna enligt punkt
C. nedan. Emissionskursen har överenskommits med Banken.
C. Nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av
aktier av serie C och avsättning till reservfond
Bolagets aktiekapital skall nedsättas med 75.898.460 kronor
(nedsättningsbeloppet) genom inlösen av 15.179.692 aktier av
serie C, och ett belopp som motsvarar nedsättningsbeloppet
skall avsättas till reservfonden. Ändamålet med nedsättningen
är återbetalning till aktieägaren (Banken). För avsättning till
reservfonden med ett belopp som motsvarar nedsättningsbeloppet ianspråktas medel från fritt eget kapital. Inlösen skall
ske omedelbart sedan nyemissionen av aktier av serie C enligt
punkt B. ovan registrerats.
För envar inlöst aktie skall betalas ett inlösenbelopp om
fem kronor uppräknat per dag för inlösen med en räntefaktor
om STIBOR 30 dagar med tillägg av 0,05 procentenheter,
räknat från dag för betalning av teckningslikviden för aktierna
av serie C. STIBOR 30 dagar fastställs på dag för betalning av
teckningslikviden.
Inlösenbeloppet skall erläggas snarast möjligt efter det att
Patent- och registreringsverket registrerat nedsättning av
aktiekapitalet enligt denna punkt C.
________________

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att
bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre
justeringar i besluten under punkterna A.– C. ovan som kan
visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten
vid Patent- och registreringsverket.
________________

Bolagsstämmans beslut enligt punkterna A.– C. ovan skall
fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut av stämman
måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för
beslutet.
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