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Den ordinarie bolagsstämman i AB Electrolux fattade den 21 april 2004, i enlighet med
styrelsens förslag, beslut om ett inlösenerbjudande till aktieägarna i Electrolux om cirka
3 miljarder kronor. Aktieägare som på avstämningsdagen den 26 april 2004 är registrerade
hos VPC som aktieägare i Electrolux inbjuds härmed att delta i Electrolux inlösenerbjudande. En A-aktie i Electrolux berättigar till en inlösenrätt av serie A och en B-aktie
i Electrolux berättigar till en inlösenrätt av serie B. 20 inlösenrätter av serie A berättigar till
inlösen av en A-aktie och 20 inlösenrätter av serie B berättigar till inlösen av en B-aktie.
För att underlätta för innehavare av udda poster kan upp till 1 000 inlösenrätter, oavsett
serie, användas för inlösen av högst 50 aktier av valfri serie (A och/eller B). Inlösenlikvid
utgörs av 200 kronor per inlöst aktie i Electrolux.
Ordinarie bolagsstämma beslutade om inlösenerbjudandet
Electroluxaktien (A och B) noteras exklusive inlösenrätt
Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter
Anmälningstid
Handel med inlösenrätter
Anmälningstid för courtagefri försäljning av inlösenrätter
Utbetalning av likvid för courtagefri försäljning av inlösenrätter
Handel med inlösenaktier
Extra bolagsstämma fattar beslut avseende bl a inlösen
Utbetalning av inlösenlikvid

21 april
22 april
26 april
4 maj – 1 juni
4–26 maj
4–19 maj
omkring 3 juni
10–21 juni
16 juni
omkring 30 juni

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

Med ”Erbjudandet” avses det i detta dokument beskrivna inlösenerbjudandet till aktieägarna i AB Electrolux. Med ”Electrolux” eller ”Bolaget” avses AB Electrolux eller den
koncern vari AB Electrolux är moderbolag, beroende på sammanhanget. Med ”Handelsbanken” avses Svenska Handelsbanken AB (publ).

Electrolux aktie är noterad på Stockholmsbörsen, Nasdaq i New York (i form av depåbevis)
och London Stock Exchange. Vidare har depåbevis getts ut i Italien.
I USA kommer inlösenerbjudandet att genomföras i enlighet med amerikanska
värdepappersregler och för amerikanska aktieägare har särskild dokumentation upprättats.
Erforderliga registreringsåtgärder med anledning av inlösenerbjudandet kommer att vidtas på
grund av noteringen på London Stock Exchange. I Italien kommer emellertid inte några
registreringsåtgärder att vidtas, varför inlösenerbjudandet inte lämnas till Electrolux italienska
aktieägare eller innehavare av de i Italien utgivna depåbevisen. Inlösenrätter som eljest skulle
ha distribuerats till italienska aktieägare kommer att säljas för deras räkning och försäljningslikviden kommer efter avdrag för försäljningskostnader att utbetalas till dem.
Detta dokument, vilket även finns i engelsk översättning, riktar sig inte till personer vars
deltagande i inlösenförfarandet förutsätter ytterligare information, eller att registreringsåtgärder eller andra åtgärder vidtas, utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Dokumentet får inte
distribueras till Italien och ej heller till sådana andra länder som kräver ytterligare information
eller åtgärder enligt föregående mening eller till länder där det strider mot gällande regler. Det
åligger envar att iaktta sådana restriktioner på grund av utländsk rätt.
Tvist med anledning av inlösenerbjudandet enligt detta dokument ska avgöras i enlighet
med svensk rätt och av svensk domstol exklusivt.
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Bakgrund och motiv

Electrolux resultat och lönsamhet har successivt förbättrats under de senaste åren. Både
kassaflödet och balansräkningen har stärkts. Nettoskulden i förhållande till det egna kapitalet var vid årsskiftet 0,00. Justerad soliditet uppgick till 42,7 procent1).
Samtidigt som balansräkningen stärkts har Electrolux betalat ut kapital till aktieägarna via
såväl återköp av aktier på marknaden som genom utdelning. Under 2003 återköptes aktier
för totalt cirka 1,7 miljarder kronor och Bolaget innehar för närvarande cirka 17,5 miljoner
egna aktier. Vidare höjdes utdelningen 2004 till 6:50 kronor från 6:00 kronor 2003, det vill
säga till totalt cirka två miljarder kronor.
Styrelsen anser att det är viktigt för Electrolux att även i fortsättningen ha en stark finansiell ställning. De senaste årens goda utveckling möjliggör dock en utbetalning av kapital
utöver utdelning och återköp.
För att bidra till ett ökat aktieägarvärde beslöt styrelsen den 12 februari 2004 att föreslå
den ordinarie bolagstämman att besluta om ett inlösenerbjudande på cirka tre miljarder
kronor. Den ordinarie bolagsstämman beslutade den 21 april 2004 om ett inlösenerbjudande till aktieägarna i enlighet med styrelsens förslag.
Denna informationsbroschyr är upprättad av Electrolux med anledning av Erbjudandet.
Informationsbroschyren beskriver inlösenförfarandet närmare och anger hur Bolagets aktieägare ska gå till väga för att delta i Erbjudandet. För ytterligare finansiell information hänvisas till Electrolux årsredovisning för 2003 och delårsrapporten för januari–mars 2004.
Stockholm den 22 april 2004
AB Electrolux (publ)

1) För definitioner se sid 13.

3

Villkor och anvisningar

Inlösenrätter1)
Varje aktie i Electrolux ger en inlösenrätt, varvid A-aktier ger
inlösenrätter av serie A och B-aktier ger inlösenrätter av serie B.
För att anmäla en aktie av viss serie (A eller B) till inlösen krävs
20 inlösenrätter av samma serie. Dock kan upp till 1 000
inlösenrätter, oavsett serie, användas för inlösen av högst
50 innehavda aktier av valfri serie.

Anmälan kan endast göras vid ett tillfälle per aktieägare.
Vidare kan anmälan om inlösen endast avse inlösen av hela
aktier av viss serie och ett antal inlösenrätter som är jämnt delbart med 20. Överskjutande inlösenrätter kan säljas courtagefritt genom Handelsbanken, se ”Courtagefri försäljning av
inlösenrätter”.

Pantsatta aktier
Inlösenlikvid
Inlösenlikviden utgörs av 200 kronor för varje aktie i Electrolux
som inlöses.

Anmälningstid
Anmälan om inlösen av aktier ska ske under perioden 4 maj –
1 juni 2004. Anmälan om courtagefri försäljning av inlösenrätter
ska ske under perioden 4–19 maj 2004. Om anmälan avser
både courtagefri försäljning av inlösenrätter och inlösen av
aktier måste anmälningssedeln vara Handelsbanken Capital
Markets tillhanda senast den 19 maj 2004 (se även ”Anmälan”).

Anmälan
Anmälan om inlösen av aktier och/eller courtagefri försäljning av
inlösenrätter (se ”Courtagefri försäljning av inlösenrätter”) ska
göras på bifogad anmälningssedel. Det finns blanka anmälningssedlar att hämta på Handelsbankens kontor samt på
Handelsbankens och Electrolux hemsidor om till exempel Din
anmälningssedel förkommer.
Det antal aktier som anmäls för inlösen kan högst motsvara
en tjugondel av det antal inlösenrätter som innehas vid tidpunkten för inlämnandet av anmälningssedeln. Aktier som anmäls för
inlösen och erforderliga inlösenrätter kommer att spärras och
kan därmed inte överlåtas.
Ifylld anmälningssedel bör postas i bifogat svarskuvert.
Anmälningssedeln ska ha kommit Handelsbanken Capital
Markets, Emission, 839 21 Östersund, tillhanda senast den
19 maj 2004 om anmälan avser courtagefri försäljning av
inlösenrätter och senast den 1 juni 2004 om anmälan endast
avser inlösen av aktier. Anmälan kan även lämnas till något av
Handelsbankens kontor eller annat svenskt bankkontor för
vidarebefordran till Handelsbanken Capital Markets. Om anmälningssedeln lämnas in på bankkontor måste detta ske senast
en bankdag före sista dag för inlämnande av anmälan. Detta
innebär att anmälningssedeln måste vara bankkontoret tillhanda
senast den 18 maj 2004 om anmälan avser courtagefri försäljning av inlösenrätter och senast den 28 maj 2004 om anmälan
endast avser inlösen av aktier.
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma
att lämnas utan avseende. Anmälan kan inte faxas eller skickas
via e-post.

Om aktierna är pantsatta ska anmälningssedeln även undertecknas av panthavaren. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare erhåller
ingen anmälningssedel utan meddelas separat av Handelsbanken, Emission.

Förvaltarregistrerade aktier
Informationsbroschyr och förtryckt anmälningssedel sänds inte
till aktieägare med förvaltarregistrerat aktieinnehav. Anmälan ska
i stället göras i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

Sista dag för handel i aktier med
rätt till inlösenrätter
Sista dag för handel i aktier som medför rätt till inlösenrätter var
den 21 april 2004. Electroluxaktien noteras exklusive rätt till
inlösenrätt från och med den 22 april 2004.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos VPC AB (”VPC”) för erhållande av inlösenrätter är den 26 april 2004.

Handel i inlösenrätter
Handel i inlösenrätter äger rum vid Stockholmsbörsen under
perioden 4–26 maj 2004.

Courtagefri försäljning av inlösenrätter
För att ägare med mindre aktieinnehav inte ska behöva vidkännas försäljningsomkostnader vid en försäljning av inlösenrätter i
marknaden erbjuds varje innehavare av inlösenrätter möjlighet
att courtagefritt avyttra sammanlagt upp till 1 000 inlösenrätter
av valfri serie. Anmälan görs på samma anmälningssedel som
anmälan om inlösen.
Anmälningstiden för courtagefri försäljning av inlösenrätter är
4–19 maj 2004. Efter det att anmälan inkommit till Handelsbanken äger Handelsbanken rätt att förfoga över det antal inlösenrätter som anmälan omfattar. Under perioden 6–26 maj 2004
beräknar Handelsbanken att för innehavarens räkning sälja de
inlösenrätter som anmäls för courtagefri försäljning.
Priset för avyttrade inlösenrätter i det courtagefria försäljningsförfarandet kommer att motsvara det genomsnittliga priset
för samtliga genom detta erbjudande försålda inlösenrätter.

1) Sådana Electrolux B-aktier som handlas på Stockholmsbörsen i Euro hanteras på samma sätt som övriga B-aktier i Bolaget.
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Likvid för de inlösenrätter som avyttras genom detta förfarande
redovisas omkring den 3 juni 2004 genom insättning på det
avkastningskonto som är anslutet till VP-kontot. Om avkastningskonto saknas, är felaktigt eller är ett postgirokonto, sker
utbetalning enligt instruktion på avräkningsnotan.
De aktieägare som har ett innehav av inlösenrätter som
överstiger 1 000 inlösenrätter, det vill säga det antal som kan
säljas courtagefritt, och önskar sälja resterande eller samtliga
inlösenrätter på Stockholmsbörsen ska kontakta sin bank eller
fondkommissionär.

Handel i inlösenaktier

Rätt till återkallelse av anmälan

Utländska aktieägare

Aktieägare har rätt att återkalla gjord anmälan om inlösen av
aktier. En skriftlig återkallelse ska, för att kunna göras gällande,
ha kommit Handelsbanken (Handelsbanken Capital Markets,
Emission, 106 70 Stockholm) tillhanda senast kl. 18.00 den
1 juni 2004, det vill säga den sista dag anmälan om inlösen
kan ske.

VPCs hantering
Till utskicket av detta dokument bifogas en förtryckt anmälningssedel där antalet erhållna inlösenrätter redovisas.
Vid inbokning av inlösenrätter på VP-konto utsänds ingen
VP-avi från VPC.
Det antal aktier som anmäls för inlösen samt erforderligt
antal inlösenrätter kommer att överföras till ett nyöppnat,
spärrat VP-konto i aktieägarens namn, ett så kallat apportkonto. Detta innebär att de anmälda aktierna och inlösenrätterna spärras och inte kan överlåtas. I samband härmed
utsänds en VP-avi som visar insättningen av aktier och inlösenrätter på det nyöppnade apportkontot. För inlösen av en aktie
av viss serie åtgår 20 inlösenrätter av samma serie, dock kan
upp till 1 000 inlösenrätter av en serie användas för inlösen av
högst 50 aktier av valfri serie, A och/eller B.
Efter anmälningstidens slut kommer anmälda aktier och
inlösenrätter att bokas ut från apportkontot och så kallade
inlösenaktier1) kommer att bokföras på det ursprungliga
VP-kontot. Apportkontot avslutas härmed. VP-avi avseende
in- och utbokningen utsänds ej.

Inlösenrätter som ej utnyttjas för inlösen har efter anmälningstidens utgång inget ekonomiskt värde och kommer att
bokas bort från VP-kontot. VP-avi härom utsänds ej.

Handel i inlösenaktier avses att påbörjas omkring den 10 juni
2004 och avslutas omkring den 21 juni 2004 och kommer att
ske på Stockholmsbörsen.

Redovisning av inlösenlikvid
Inlösenlikvid om 200 kronor för varje inlösenaktie beräknas
redovisas omkring den 30 juni 2004. Likvid kommer att utbetalas via VPC till det avkastningskonto som är anslutet till
VP-kontot. VP-avi utsänds som bekräftelse på utbetalningen.

De utländska aktieägare som väljer att utnyttja Erbjudandet är
skyldiga att erlägga svensk kupongskatt för inlösenlikviden,
se vidare sidorna 10–11 ”Skattefrågor i Sverige”.
Kupongskatt kommer därför att innehållas för utländska
aktieägare i samband med att inlösenlikviden betalas ut.

Förutsättningar för Erbjudandet
Erbjudandet är villkorat av att en extra bolagsstämma i
Electrolux, vilken avses äga rum i juni 2004, fattar beslut om
dels nedsättning av aktiekapitalet till följd av Erbjudandet med
angivande av slutligt inlösenbelopp och slutligt antal aktier som
inlösen omfattar, dels emission av aktier av serie C i sådan
utsträckning att Bolaget därigenom tillförs en emissionslikvid
uppgående till nedsättningsbeloppet, dels och nedsättning av
aktiekapitalet med ett belopp som motsvarar nedsättningsbeloppet genom inlösen av aktier av serie C och avsättning till
reservfond samt att Patent- och registreringsverket (”PRV”)
fattar erforderliga registreringsbeslut.

Viktig information om handel i inlösenrätter
och inlösenaktier på Stockholmsbörsen
Som framgår under ”Förutsättningar för Erbjudandet” ovan,
är Erbjudandet villkorat bland annat av beslut vid en extra
bolagsstämma i Electrolux. Om villkoren inte uppfylls kommer
inte de transaktioner som gjorts i inlösenrätterna, Electroluxaktierna eller inlösenaktierna att kunna återgå. Inlösenrätterna
kommer att vara värdelösa, Electroluxaktierna kan förväntas
handlas till kurser som inte är påverkade av att inlösenrätter
avskilts och inlösenaktierna återgår till att bli aktier av serie A
eller B.

Frågor
Inlösenaktierna kan överlåtas, se nedan under ”Handel i
inlösenaktier”. I samband med utbetalning av likvid för inlösta
aktier bokas inlösenaktierna bort från VP-kontot. VP-avi
avseende utbokningen utsänds ej.

Frågor angående Erbjudandet besvaras per telefon
020-44 08 00.

1) En inlösenaktie är en aktie i Electrolux vilken kommer att lösas in med likvid om 200 kronor efter det att förutsättningarna för Erbjudandet uppfyllts.
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Illustrerande exempel

Aktieägare som på avstämningsdagen den 26 april 2004 är
registrerad hos VPC som
aktieägare i Electrolux erhåller en
inlösenrätt för varje aktie i Electrolux

Electroluxaktier

Inlösenrätter

Inlösen av aktier
20 inlösenrätter berättigar till inlösen av en aktie, vilket
innebär att Du som innehavare av 100 inlösenrätter kan
lösa in fem aktier mot likvid om 200 kronor för varje inlöst aktie

Electroluxaktier
Fem B-aktier

+

Du erhåller 100 inlösenrätter av serie B

Försäljning av inlösenrätter
100 inlösenrätter anmäls för försäljning, antingen via
Handelsbanken (courtagefri försäljning) eller till Din bank
eller fondkommissionär (försäljning i marknaden)

Inlösenrätter

Inlösenrätter

100 inlösenrätter
av serie B

100 inlösenrätter
av serie B

Electroluxaktier
Du har kvar 95 B-aktier

Antag att Du har 100 B-aktier

Electroluxaktier
För Dina fem inlösta B-aktier
erhåller Du 5 × 200 kr = 1 000 kr

Du har kvar 100 B-aktier

För Dina 100 sålda inlösenrätter
erhåller Du kontanter motsvarande
värdet av inlösenrätterna

Omkring den 10 juni 2004 kommer den som anmält Electroluxaktier för inlösen att erhålla
Electroluxaktier benämnda inlösenaktier i avvaktan på att erforderliga beslut, som ska fattas
av en extra bolagsstämma i Electrolux planerad till den 16 juni 2004, verkställs och registreras hos PRV (se även ”Beskrivning av inlösenförfarandet i Electrolux” på sidan 12). Handel i
inlösenaktier avses ske under perioden 10–21 juni 2004. Inlösenlikvid om 200 kronor per
inlösenaktie beräknas utbetalas omkring den 30 juni 2004.

Deltagande i inlösenerbjudandet är frivilligt. Då inlösen sker till en premie jämfört med marknadspris, kan ekonomiskt
värde gå förlorat om aktieägare lämnar Erbjudandet utan åtgärd.
Efter den 26 maj 2004 kommer det ej att vara möjligt att handla med inlösenrätterna på Stockholmsbörsen. Efter den 1 juni
2004 kommer ej utnyttjade inlösenrätter att sakna värde och kommer, utan avisering från VPC, att bokas bort från VP-kontot.
Varken Electrolux eller Handelsbanken kommer att ersätta det värde som aktieägaren kan gå miste om i det fall anmälningssedeln inkommer efter anmälningstidens slut.
Observera att anmälan om courtagefri försäljning av inlösenrätter ska göras senast den 19 maj 2004. Om anmälan endast
avser inlösen av aktier ska anmälningssedeln vara Handelsbanken tillhanda senast den 1 juni 2004, under adress Handelsbanken
Capital Markets, Emission, 839 21 Östersund.
För att delta i inlösenerbjudandet krävs dels inlösenrätter (20 stycken per aktie som anmäls för inlösen), dels Electroluxaktier.
Det går inte att köpa inlösenrätter och delta i inlösen utan att aktier i Electrolux innehas (en aktie per 20 inlösenrätter) och
anmäls för inlösen inom angiven tid.
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Tidsplan

Aktivitet

Datum

Observera att

2004
Ordinarie bolagsstämma i Electrolux.
Beslut om inlösenerbjudandet.
21 april
Sista dag för handel i Electroluxaktien
inklusive rätt till inlösenrätt.
Första dag för handel i Electroluxaktien
exklusive rätt till inlösenrätt.

Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter.

22 april

26 april

Anmälningstid för utnyttjande av inlösenrätter
och courtagefri försäljning startar.
Handel med inlösenrätter inleds.

4 maj

Sista dag för anmälan om courtagefri försäljning
av högst 1 000 inlösenrätter.

19 maj

Efter detta datum går det ej att anmäla
inlösenrätter för courtagefri försäljning.

Sista dag för handel i inlösenrätter.

26 maj

Inlösenrätter kommer efter detta datum ej att
kunna köpas eller säljas på Stockholmsbörsen.

Anmälningstid för utnyttjande av
inlösenrätter löper ut.

1 juni

Utbetalning av likvid för courtagefritt
sålda inlösenrätter.

Det går ej att anmäla Electroluxaktier för inlösen
efter detta datum. Innehavda inlösenrätter saknar
efter detta datum värde och kommer utan avisering
att bokas bort från aktieägarens VP-konto.

Omkring 3 juni

Inlösenaktier bokas in på VP-kontot och
handel i inlösenaktier inleds.

10 juni

Extra bolagsstämma fattar beslut avseende
bl a inlösen (planerad till 16 juni 2004).

16 juni

Handeln i inlösenaktier avslutas.
21 juni

Utbetalning av inlösenlikviden.

Omkring 30 juni
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Anmälningssedel – exempel

+

+
Anmälningssedel avseende inlösen
av aktier och/eller courtagefri försäljning
av inlösenrätter i AB Electrolux

Sänds till:
Handelsbanken Capital Markets
Emission
839 21 ÖSTERSUND

Anmälan om inlösen av aktier:
4 maj – 1 juni 2004
Anmälan om courtagefri försäljning:
4 – 19 maj 2004

eller lämnas till:
Ert bankkontor, eller valfritt Handelsbankskontor,
för vidarebefordran till ovanstående adress.

Erbjudandet i sammandrag:
•
•
•
•
•
•

För varje Electroluxaktie erhålls en inlösenrätt.
A-aktier ger A-inlösenrätter (SR 1 040426) och B-aktier ger B-inlösenrätter (SR 2 040426).
För att lösa in en aktie krävs 20 inlösenrätter. Högst 1.000 inlösenrätter kan utnyttjas för inlösen av högst 50 aktier av valfri serie.
För varje inlöst Electroluxaktie erhålls 200 kronor kontant.
Högst 1.000 inlösenrätter av valfri serie A och /eller B kan säljas courtagefritt.
Erbjudandet är villkorat av att erforderliga beslut för inlösenerbjudandets genomförande fattas av en extra bolagsstämma i Electrolux, planerad till
den 16 juni 2004, samt att dessa beslut registreras hos Patent- och registreringsverket.

Alternativ 1 - Inlösen av maximalt antal aktier av serie A respektive B
Enligt detta alternativ väljer Du/Ni, genom att kryssa i rutan nedan, att lösa in maximalt antal A-aktier med stöd av A-inlösenrätter och maximalt antal
B-aktier med stöd av B-inlösenrätter samt att courtagefritt sälja överskjutande inlösenrätter. Observera att de förtryckta siffrorna i detta alternativ inte
kan ändras.
A-aktier
B-aktier
I Ditt/Ert fall kommer följande antal aktier att lösas in:
(antal erhållna inlösenrätter dividerat med 20)
och följande antal inlösenrätter att säljas courtagefritt:

2

0

5

A-inlösenrätter

B-inlösenrätter

0

2

1

Ja, jag/vi vill lösa in maximalt antal aktier och sälja resterande inlösenrätter courtagefritt enligt ovan.
OBS! Ett kryss i rutan medför att eventuella noteringar i fälten nedan inte kommer att beaktas.
Glöm ej att underteckna anmälningssedeln!

Alternativ 2 - Inlösen och/eller courtagefri försäljning

Denna kolumn ska endast fyllas i om Du/Ni
har A-inlösenrätter och/eller A-aktier

av annat antal än det förtryckta under alternativ 1.
OBS! Ifylls endast av den som inte accepterat
alternativ 1 ovan.

A-inlösenrätter

B-inlösenrätter

0

1 0 2

A-inlösenrätter

B-inlösenrätter

Du/Ni har erhållit följande antal inlösenrätter:

3

Skriv tydligt, blanketten läses maskinellt!
1. Antal inlösenrätter som används för inlösen av aktier
(ska vara jämnt delbart med 20):
OBS! Högst 1.000 inlösenrätter kan utnyttjas för inlösen
av valfritt aktieslag.

4 0
A-aktier för inlösen

2. Antal aktier som ska lösas in (ska vara en tjugondel av
vid punkt 1 ifyllt antal inlösenrätter):

B-aktier för inlösen

2

3. Antal inlösenrätter som anmäls för courtagefri försäljning:
OBS! Högst 1.000 inlösenrätter.

A-inlösenrätter

4. Totalt antal utnyttjade inlösenrätter:
Motsvarar summan av antal inlösenrätter som angivits
vid punkt 1 och/eller punkt 3.

A-inlösenrätter

B-inlösenrätter

6 2
B-inlösenrätter

1 0 2
0000-9999-9999

Inlösenrätterna/aktierna finns registrerade på VP-konto:

4
5
6
7

8

Handelsbanken befullmäktigas att vidta registreringsåtgärder på samt boka bort inlösenrätter och aktier från angivet VP-konto, i den utsträckning som
föranleds av denna anmälan.

9

Uppgifter avseende ägare
Personnr/Organisationsnr

Tel dagtid

Uppgifter avseende panthavaren (i förekommande fall)
Panthavarens personnr/organisationsnr

10

Tel dagtid

5001

Namn/Firma

Underskrift (obligatorisk)

+
8

Panthavare

Karl Karlsson
Ort

Datum

Ort

Panthavarens underskrift

Frågor beträffande erbjudandet besvaras på telefon 020-44 08 00

Datum

Tryckindustri 2004

123456-7890

+

Så här används anmälningssedeln

Exemplet till vänster visar en förtryckt anmälningssedel för en
person som innehar 102 B-aktier. Merparten av alla aktieägare
i Electrolux äger enbart B-aktier men det finns även ett antal
aktieägare som innehar A-aktier eller en kombination av A- och
B-aktier. Exempel som visar förtryckta anmälningssedlar i dessa
fall finns på Handelsbankens hemsida (www.handelsbanken.se/
aktuellaerbjudanden) och på Bolagets hemsida
(www.electrolux.com/inlosen).
1. I dessa rutor anges det antal aktier som i Ditt fall maximalt kan lösas in och det antal udda inlösenrätter som
i så fall säljs courtagefritt. Den 26 april 2004 gör VPC en
sökning för att se vilka som är aktieägare i Electrolux och
därmed berättigade till inlösenrätter i Electrolux. Inlösenrätterna är benämnda ”SR 1 040426” för A-inlösenrätter och
”SR 2 040426” för B-inlösenrätter på Ditt VP-konto. Varje
på avstämningsdagen den 26 april 2004 innehavd A-aktie i
Electrolux berättigar till en A-inlösenrätt och varje B-aktie till
en B-inlösenrätt. Personen i vårt exempel antas inneha
102 B-inlösenrätter. Det antal aktier som maximalt kan lösas
in med stöd av 102 B-inlösenrätter är 5 B-aktier (100 / 20 = 5).
Antalet inlösenrätter som i detta fall inte kan utnyttjas för
inlösen och som därför säljs courtagefritt är 2 B-inlösenrätter
(102 – 100 = 2). Observera att de förtryckta siffrorna i detta
alternativ inte kan ändras.
2. Här accepterar Du att lösa in maximalt antal aktier och
att sälja resterande inlösenrätter. Om Du vill lösa in så
många aktier som möjligt och sälja resterande inlösenrätter
courtagefritt, det vill säga det antal aktier och inlösenrätter
som anges i rutorna 1, sätter Du ett kryss i den här rutan.
Därefter undertecknar Du anmälan och fyller i Ditt telefonnummer på dagtid i ruta 9 och postar anmälningssedeln till
Handelsbanken i det portofria svarskuvert som Du fått tillsammans med anmälningssedeln och den här informationsbroschyren.
Om Du i stället vill lösa in ett annat antal aktier och/eller
sälja ett annat antal inlösenrätter än vad som anges i
rutorna 1 måste Du själv fylla i uppgifter i rutorna 4–7 på
anmälningssedeln. Personen i vårt exempel antas inte vilja
lösa in de 5 B-aktier som anges i ruta 1 då det skulle medföra att det totala aktieinnehavet efter inlösen skulle motsvara 97 B-aktier, det vill säga skulle bli mindre än en hel
börspost om 100 Electroluxaktier. Personen i vårt exempel
sätter därför inte något kryss i ruta 2.
3. Dina inlösenrätter anges i denna ruta. Det antal inlösenrätter som anges baseras på den sökning som VPC gör den
26 april 2004. Om inlösenrätter har köpts eller sålts därefter
stämmer således inte det angivna antalet. Stryk då det förtryckta antalet och skriv det korrekta antalet inlösenrätter
bredvid. Personen i vårt exempel antas inneha
102 B-inlösenrätter.

2 B-aktier (40 / 20 = 2) och därmed erhålla 400 kronor
(2 × 200 = 400) som inlösenlikvid. I ruta 4 skriver personen
således 40. Det totala antalet i ruta 4 måste vara jämnt delbart med 20.
5. Fyll i det antal aktier som önskas lösas in. Eftersom
personen i vårt exempel vill lösa in 2 B-aktier enligt ovan
skrivs således 2 i denna ruta. Om personen även hade haft
A-aktier och/eller A-inlösenrätter, hade upp till 1 000 inlösenrätter (A- och/eller B-inlösenrätter) kunnat användas för
inlösen av aktier av valfritt aktieslag (A- och/eller B-aktier).
6. Fyll i antal inlösenrätter som anmäls för courtagefri försäljning. I denna ruta anges hur många inlösenrätter som
önskas säljas courtagefritt (maximalt 1 000 inlösenrätter).
I detta exempel väljer personen att courtagefritt sälja de
inlösenrätter som inte utnyttjats för inlösen av Electroluxaktier, det vill säga 62 B-inlösenrätter (102 – 40 = 62). I ruta 6
skriver personen således 62.
7. Summan i denna ruta bör stämma överens med
summan i ruta 3. I denna ruta summeras ruta 4 och 6.
Om alla inlösenrätter önskas utnyttjas bör summorna
stämma överens med det totala innehavet av inlösenrätter.
Om inlösenrätter har köpts eller sålts, bör summan stämma
överens med det nya innehavet av inlösenrätter. I denna
ruta skriver personen således 102 (40 + 62 = 102). Om Du
har ett innehav av inlösenrätter som överstiger 1 000 inlösenrätter, det vill säga det antal Du kan sälja courtagefritt,
och Du önskar sälja resterande, eller samtliga, inlösenrätter
på Stockholmsbörsen kommer inte summan att stämma.
Du kan inte genom denna anmälan ge Handelsbanken i
uppdrag att sälja fler än 1 000 inlösenrätter. Försäljning
utöver den courtagefria försäljningen ska ske via Ditt bankkontor eller Din fondkommissionär.
8. Ditt VP-kontonummer är angivet i denna ruta. Detta är
det VP-konto som VPC gör en sökning på den 26 april
2004.
9. Underskrift. För att anmälan ska vara giltig måste den vara
undertecknad. Fyll även i telefonnummer på dagtid.
10. Pantsättning. Om innehavet är pantsatt, till exempel på
grund av att aktierna ligger som säkerhet för ett lån, måste
även panthavaren skriva under anmälan.

Övrigt
Det finns blanka anmälningssedlar att hämta på Handelsbankens kontor samt Handelsbankens och Electrolux hemsida
om till exempel Din anmälningssedel förkommer.
Observera att det är mycket viktigt att Du skriver tydligt eftersom anmälningssedeln läses maskinellt.
Anmälan kan ej faxas eller skickas via e-post.
Vid frågor, vänligen kontakta Ditt bankkontor eller Din fondkommissionär eller ring 020-44 08 00.

4. Fyll i denna ruta med det antal inlösenrätter som önskas
utnyttjas för inlösen av aktier i Electrolux. Personen i vårt
exempel önskar använda 40 B-inlösenrätter för att lösa in
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Skattefrågor i Sverige

Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som aktualiseras för aktieägare i Electrolux med anledning av Erbjudandet.
Sammanfattningen är baserad på nu gällande regler och praxis
för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige om inte
annat anges. Redogörelsen omfattar inte situationer då värdepapperna innehas som lagertillgång i näringsverksamhet eller
innehas av handelsbolag. Inte heller behandlas de särskilda
skatteregler som gäller för vissa särskilda företagskategorier.
För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i
Sverige kan skattekonsekvenserna komma att påverkas även
av bestämmelser i skatteavtal mellan Sverige och andra stater.
Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare
beror delvis på dennes speciella situation. Varje aktieägare bör
därför rådfråga skatterådgivare avseende de skattekonsekvenser
som kan uppkomma i varje enskilt fall.

I korthet
Erhållande av inlösenrätter utlöser ingen beskattning.
Beskattning sker först om inlösenrätter eller inlösenaktier säljs
eller när aktierna löses in. Beskattning sker enligt reglerna för
kapitalvinst eller kapitalförlust för aktieägare i Sverige. För
aktieägare med skatterättsligt hemvist utomlands utgår
svensk kupongskatt på den kontanta ersättningen vid inlösen
av aktier. Däremot utgår ingen kupongskatt om inlösenrätter
eller inlösenaktier avyttras på marknaden.

Erhållande av inlösenrätter
Erhållande av inlösenrätter enligt Erbjudandet utlöser ingen
beskattning. I stället ska anskaffningsutgiften för de aktier av
samma slag och sort i Electrolux som berättigar till inlösenrätter
fördelas mellan dessa aktier och de erhållna inlösenrätterna.
Ingen beskattning utlöses när inlösenrätter utnyttjas för anmälan
av aktier till inlösen.

Avyttring av inlösenrätter
Avyttring av inlösenrätter utlöser kapitalvinstbeskattning. Därvid
ska kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas på skillnaden
mellan försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter och omkostnadsbeloppet för sålda inlösenrätter. Som ovan
angivits ska anskaffningsutgiften för inlösenrätter bestämmas
med utgångspunkt i den genomsnittliga anskaffningsutgiften för
de aktier som berättigar till inlösenrätterna genom en fördelning
av aktiernas anskaffningsutgift på dessa aktier respektive inlösenrätter. Fördelningen ska ske i förhållande till deras marknadsvärden vid tidpunkten för avskiljandet av inlösenrätterna.1)

Fördelningen mellan aktier och inlösenrätter för aktier av serie A
respektive B i Electrolux görs var för sig. Electrolux avser att
hos Skatteverket ansöka om allmänna råd om hur stor del av
anskaffningsutgiften för en aktie i Electrolux av serie A respektive B, omedelbart före avskiljandet av en inlösenrätt, som ska
anses belöpa på inlösenrätten respektive aktien2). Anskaffningsutgiften för en inlösenrätt som förvärvats på marknaden utgörs
av köpeskillingen. Vid avyttring av inlösenrätter ska genomsnittsmetoden användas för inlösenrätter av samma slag och sort.
Schablonmetoden får inte användas för inlösenrätter. Om tidpunkten för utnyttjande av en inlösenrätt löper ut utan att inlösenrätten utnyttjas anses inlösenrätten avyttrad för noll kronor.
Beträffande kapitalvinstberäkningen i övrigt se nedan under
rubriken ”Inlösen av aktier”.
Exempel
En aktieägare har 300 aktier av serie B i Electrolux med en
genomsnittlig anskaffningsutgift om 100 kronor före avskiljandet av inlösenrätter. Antag i detta exempel att Skatteverket i sina kommande allmänna råd fastställer att 1,5 procent
(observera att detta endast är ett antagande) av anskaffningsutgiften för en aktie av serie B i Electrolux före inlösen
ska hänföras till inlösenrätten (av serie B) och resterande
98,5 procent till aktien. Anskaffningsutgiften på dessa
inlösenrätter blir då 1,50 kronor per styck (1,5 procent av
100 kronor).
De kvarvarande aktierna får härefter en genomsnittlig
anskaffningsutgift om 98,50 kronor (98,5 procent av 100
kronor). Avyttras inlösenrätterna för 2,25 kronor per styck
uppkommer således en kapitalvinst om (2,25 × 300) –
(1,50 × 300) = 225 kronor.

Inlösen av aktier
Allmänt
För aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige
behandlas inlösen av aktier som en avyttring av aktier varvid
kapitalvinstbeskattning utlöses. Kapitalvinsten respektive kapitalförlusten beräknas som skillnaden mellan inlösenbeloppet
(försäljningsersättningen) efter avdrag för försäljningsutgifter och
omkostnadsbeloppet för de inlösta aktierna. Som ovan angivits
under ”Avyttring av inlösenrätter” reduceras den genomsnittliga
anskaffningsutgiften för de aktier av serie A respektive B i
Electrolux som berättigat till inlösenrätterna med den anskaffningsutgift som hänförts till inlösenrätterna av serie A respektive B. Till denna kvarvarande anskaffningsutgift för en inlöst
aktie i Electrolux ska anskaffningsutgiften för de 20 inlösenrätter
som erfordras för inlösen av en aktie läggas vid kapitalvinstberäkningen3).

1) Enligt ett av Regeringsrätten fastställt förhandsbesked i en snarlik frågeställning anses sådan fördelning inte kunna göras av ett omkostnadsbelopp på aktier som beräknats med stöd av schablonregeln. I en sådan situation kommer rätterna således inte att ha någon anskaffningsutgift.
2) Information om Skatteverkets allmänna råd kommer att finnas på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se och Electrolux hemsida www.electrolux.com/inlosen.
3) Som ovan angivits avser Electrolux att hos Skatteverket ansöka om allmänna råd om hur stor del av anskaffningsutgiften för en aktie i Electrolux av serie A respektive B,
omedelbart före avskiljandet av en inlösenrätt som i enlighet härmed ska anses belöpa på inlösenrätten respektive aktien.
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Vid beräkning av omkostnadsbelopp för inlösta aktier ska det
genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av
samma slag och sort användas. Inlösenaktier anses därvid inte
utgöra aktier av samma slag och sort som vanliga aktier i
Bolaget vid tillämpning av genomsnittsmetoden. Som ett alternativ för marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet även
bestämmas med stöd av schablonmetoden, vilket innebär att
omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.

Exempel
En aktieägare har 300 aktier av serie B i Electrolux med en
genomsnittlig anskaffningsutgift om 100 kronor före avskiljandet av inlösenrätter. Antag i detta exempel att Skatteverket i sina kommande allmänna råd fastställer att 1,5 procent
(observera att detta endast är ett antagande) av anskaffningsutgiften för en aktie av serie B i Electrolux före inlösen
ska hänföras till inlösenrätten (av serie B) och resterande
98,5 procent till aktien. Om aktieägaren anmält 15 aktier av
serie B för inlösen mot ett kontantbelopp om 200 kronor per
aktie sker beskattning på följande sätt.
Försäljningspris: 15 × inlösenbeloppet 200 kr
= 3 000 kr
Avgår: 15 × 98,50 (98,5% av 100 kr) – 1 478 kr
300 × 1,50 (1,5% av 100 kr)
– 450 kr
= 1 478 kr –1 928 kr
Skattepliktig kapitalvinst

1 072 kr

Fysiska personer
Kapitalvinst beskattas hos fysiska personer i inkomstslaget
kapital med en skattesats om 30 procent. Uppkommer kapitalförlust är denna fullt avdragsgill mot kapitalvinst samma år på
aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter utom andelar
i svenska investeringsfonder som innehåller endast svenska
fordringsrätter (svenska räntefonder). Eventuell överskjutande
förlust är avdragsgill till 70 procent och kan kvittas mot andra
intäkter i inkomstslaget kapital. Uppkommer ett sammanlagt
underskott av kapital medges reduktion från skatten på inkomst
av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av ett underskott som inte
överstiger 100 000 kronor och med 21 procent av resterande
underskott. Underskott kan inte sparas till senare taxeringsår.

Aktiebolag
För aktiebolag beskattas kapitalvinster normalt i inkomstslaget
näringsverksamhet med en skattesats om 28 procent. Avdragsgilla kapitalförluster på aktier och andra delägarrätter får kvittas
endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra
delägarrätter. I vissa fall kan sådana kapitalförluster dras av mot
kapitalvinster inom en bolagsgrupp om koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförlust, som inte har kunnat utnyttjas visst år, får dras av mot motsvarande kapitalvinster under
efterföljande beskattningsår.
För aktiebolag finns särskilda regler om skattefrihet för kapitalvinster och avdragsförbud för kapitalförluster på näringsbetingade aktier. Detsamma gäller för vissa näringsbetingade
aktiebaserade delägarrätter, såsom inlösenrätter.1)

Försäljning av inlösenaktier
Även försäljning av inlösenaktier utlöser kapitalvinstbeskattning.
Beräkningen av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker på
grundval av skillnaden mellan försäljningsersättningen efter
avdrag för försäljningsutgifter och omkostnadsbeloppet för
inlösenaktien (se ovan under rubriken ”Inlösen av aktier”)2).

Särskilda skattefrågor för aktieägare som
är begränsat skattskyldiga i Sverige
För aktieägare som är skatterättsligt hemmahörande i utlandet
och får aktier inlösta mot kontant ersättning, jämställs inlösen
med utdelning vilket medför att svensk kupongskatt ska erläggas för det utskiftade beloppet. Skatteverket i Sverige har i
vissa fall medgivit avdrag för det nominella beloppet på inlösta
aktier.3) Det bör observeras att kupongskatt utgår vid inlösen av
aktier oavsett om inlösenaktier eller inlösenrätter erhållits genom
erbjudandet eller förvärvats på marknaden. Kupongskattesatsen
är 30 procent men är i allmänhet reducerad enligt skatteavtal
med andra länder. I Sverige verkställer normalt VPC eller – om
aktierna är förvaltarregistrerade – förvaltaren kupongskatteavdraget. Ingen kupongskatt utgår dock om inlösenrätter eller
inlösenaktier avyttras på marknaden.
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för avyttring av aktier eller liknande
värdepapper. Enligt en särskild regel kan dock fysiska personer
som är skatterättsligt bosatta utom Sverige bli föremål för
svensk beskattning vid avyttring av svenska värdepapper om
överlåtaren vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen
skett eller under de föregående tio kalenderåren varit bosatt
eller stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av regeln är dock
i flera fall begränsad genom skatteavtal.

1) Onoterade aktier m.m. anses näringsbetingade oavsett innehavets storlek. Marknadsnoterade aktier är näringsbetingade om det sammanlagda röstetalet för ägarföretagets samtliga andelar motsvarar 10 procent eller mer av röstetalet för samtliga aktier i företaget eller om innehavet betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller
annat, på visst sätt definierat, närstående företag. För marknadsnoterade aktier gäller vidare ett krav om att de ska ha varit näringsbetingade hos säljaren i minst ett år
före avyttringen för att avyttringen ska vara skattefri respektive icke-avdragsgill. Inlösenrätter är näringsbetingade om de underliggande aktierna som berättigade till inlösenrätterna är näringsbetingade. För att kapitalvinst vid avyttring av inlösenrätter ska vara skattefri respektive icke-avdragsgill, krävs vidare att aktierna som berättigade till
inlösenrätterna förvärvats minst ett år före avyttringen.
2) Det är dock inte klart om inlösenaktier som avyttras före bolagsstämmans beslut om inlösen ska anses vara av samma slag och sort som vanliga aktier vid tillämpning av
genomsnittsmetoden.
3) Frågan om avdrag kan medges från svensk kupongskatt vid inlösen av aktier med ett högre belopp än aktiens nominella belopp är för närvarande föremål för prövning
i svenska skattedomstolar.
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Beskrivning av inlösenförfarandet i Electrolux

Vid ordinarie bolagsstämma den 21 april 2004 fattades beslut om en kapitalöverföring till
aktieägarna genom att erbjuda aktieägarna att delta i ett inlösenerbjudande med ett sammanlagt värde om cirka tre miljarder kronor. Beslutet innebär att aktieägarna erbjuds att
lösa in var tjugonde aktie i Bolaget mot ett kontant belopp om 200 kronor per aktie.
När anmälningsperioden har löpt ut den 1 juni 2004 kan det exakta antalet aktier som
ska lösas in fastställas, baserat på antalet aktier som anmälts för inlösen. Erbjudandet
om inlösen av aktier medför att Electrolux aktiekapital beräknas sättas ned med högst
76,7 miljoner kronor genom inlösen av högst 15,3 miljoner aktier. Detta kräver, om ingen
annan åtgärd vidtas, rättens tillstånd, vilket innebär att utbetalning av inlösenlikviden inte får
ske innan rättens lagakraftvunna tillstånd erhållits. För att slippa kravet på rättens tillstånd
och därmed få en snabbare process för utbetalning av inlösenlikvid till aktieägarna avser
styrelsen att föreslå att inlösenbara C-aktier ges ut. Electrolux har använt denna metod
2002 och 2003 i samband med indragning av återköpta aktier.
Inlösen avses gå till så här:
1. En extra bolagsstämma, som planeras att hållas den 16 juni 2004, beslutar att Bolagets
aktiekapital ska sättas ned genom inlösen av A- och B-aktier till följd av inlösenerbjudandet. Ett belopp som motsvarar inlösenbeloppet om cirka 3 miljarder kronor kan efter
det att erforderliga beslut registrerats hos PRV utbetalas till aktieägarna. Det bundna
egna kapitalet (aktiekapitalet) minskas med nominellt belopp av de inlösta aktierna
(nedsättningsbeloppet) och fritt eget kapital minskas med resterande del (skillnaden
mellan inlösenbeloppet och nedsättningsbeloppet).
2. Den extra bolagsstämman beslutar också att Bolagets aktiekapital ska ökas med nedsättningsbeloppet genom en riktad nyemission av inlösenbara C-aktier. Genom att
Bolaget tillförs ett belopp som är lika stort som nedsättningen under punkt 1 återställs
aktiekapitalet. Därmed kan nedsättningen till följd av inlösen av A- och B-aktier göras
utan rättens tillstånd. Handelsbanken har åtagit sig att teckna samtliga C-aktier.
3. Den extra bolagsstämman beslutar slutligen att Bolagets aktiekapital ska sättas ned
genom inlösen av de nyemitterade C-aktierna. Det bundna egna kapitalet återställs
samtidigt genom en överföring från fritt eget kapital till reservfonden (bundet eget
kapital) av ett belopp som motsvarar nedsättningsbeloppet.
4. Resultatet blir att fritt eget kapital minskas med inlösenbeloppet om cirka 3 miljarder
kronor.
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Finansiella effekter av inlösenerbjudandet

För att åskådliggöra hur inlösenerbjudandet skulle påverka
Electrolux konsoliderade räkenskaper för 2003 presenteras
nedan proforma resultat- och balansräkning, samt vissa finansiella nyckeltal.
Proformaräkenskaperna är upprättade efter följande principer
och antaganden:
• Resultaträkning för 2003 är upprättad som om inlösenerbjudandet genomförts per 1 januari 2003. Balansräkningen är
upprättad som om inlösenerbjudandet genomförts per
31 december 2003.
• Samtliga inlösenrätter utnyttjas, vilket innebär att utgående
och genomsnittligt antal aktier minskas med cirka 15,3 miljo-

ner aktier till cirka 291,3 miljoner aktier respektive cirka
297,9 miljoner aktier, exklusive aktier ägda av Bolaget.
Electrolux äger cirka 17,5 miljoner egna aktier vilka ej
omfattas av Erbjudandet.
• Inlösenbeloppet om totalt cirka 3 066 miljoner kronor minskar
i sin helhet Bolagets likvida medel. Vid beräkning av den
resultateffekt som uppkommer till följd av minskningen av
likvida medel har antagits en räntesats om tre procent före
skatt samt en schablonskatt om 28 procent.
• Kostnaderna för Erbjudandet är relativt begränsade samt av
engångskaraktär, varför ingen hänsyn tagits till dessa.

Koncernens resultaträkning
Belopp i miljoner kronor om ej annat anges

Justeringar

Proforma 2003

124 077
7 175
5,8
–169

–92

124 077
7 175
5,8
–261

Resultat efter finansiella poster

7 006

–92

6 914

Marginal, %
Skatt
Minoritetens andel i nettoresultat

5,6
–2 226
–2

26

5,6
–2 200
–2

4 778

–66

4 712

2003

Justeringar

Proforma 2003

Nettoomsättning
Rörelseresultat
Marginal, %
Finansiella poster, netto

2003

Nettoresultat
Koncernens balansräkning
Belopp i miljoner kronor om ej annat anges
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Varulager, m.m.
Kundfordringar
Övriga fordringar
Likvida medel

23
14
21
4
12

610
945
172
699
602

–3 066

23
14
21
4
9

Summa tillgångar

77 028

–3 066

73 962

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Minoritetsintressen
Räntebärande skulder och avsättningar
Icke räntebärande skulder och avsättningar

27 462
27
12 501
37 038

–3 066

24 396
27
12 501
37 038

Summa eget kapital och skulder

77 028

–3 066

73 962

2003

Justeringar

Proforma 2003

313,27
15,25
17,3
23,9
0,00
42,7

–15,33
0,56
1,8
0,0
0,12
–4,8

297,94
15,81
19,1
23,9
0,12
37,9

Nyckeltal
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, miljoner aktier
Nettoresultat per aktie, kr1)
Avkastning på eget kapital, %2)
Avkastning på nettotillgångar, %3)
Skuldsättningsgrad4)
Justerad soliditet, %5)
1)
2)
3)
4)
5)

Beräknat på det genomsnittliga antalet aktier efter återköp.
Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Eget kapital har justerats from 1 januari 2003.
Rörelseresultat i procent av genomsnittliga nettotillgångar.
Nettoupplåningen, dvs räntebärande skulder minskade med likvida medel, i förhållande till justerat eget kapital.
Eget kapital plus minoritet i procent av totala tillgångar minus likvida medel.

610
945
172
699
536
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Aktiekapital och ägarförhållanden

Aktiekapital

Fördelning av aktieinnehav i Electrolux

Aktiekapitalet i Electrolux den 21 april 2004 (före Erbjudandets
genomförande) uppgick till 1 620,5 miljoner kronor fördelat på
324,1 miljoner aktier, varav 10 miljoner A-aktier och 314,1 miljoner B-aktier, envar aktie om nominellt 5 kronor. Av det totala
antalet aktier innehas cirka 17,5 miljoner B-aktier av Bolaget
vilka ej omfattas av erbjudandet. Röstvärdet för A-aktierna uppgår till en röst per aktie och röstvärdet för B-aktierna till 0,1 röst
per aktie. Varje aktie äger lika rätt till Bolagets tillgångar och
vinst.
Om Erbjudandet utnyttjas fullt ut beräknas aktiekapitalet
minska med 76,7 miljoner kronor till 1 543,8 miljoner kronor
genom inlösen av 15,3 miljoner aktier. Antalet aktier kommer
härvid att uppgå till 308,8 miljoner aktier, inklusive aktier ägda
av Bolaget.

Innehav av aktier

Antal
aktieägare

% av antal
aktieägare

1–1 000
1 001–10 000
10 001–100 000
100 001–

52 399
7 005
699
252

86,8
11,6
1,2
0,4

Totalt

60 355

100,0

Källa: SIS Ägarservice den 31 december 2003.

Ägarfördelning per land

Ägarstruktur före inlösen

Sverige

64,3%

USA

20,0%

Storbritannien

4,4%

Övriga utlandet

11,3%

Electrolux hade per 31 december 2003 cirka 60 000 aktieägare. Till höger visas aktieägarstrukturen, samt nedan en
sammanställning av de 10 största ägarna.
Den 31 december 2003 uppgick den utländska ägarandelen
i Electrolux till cirka 36 procent av kapitalet.
Källa: SIS Ägarservice den 31 december 2003.

De största aktieägarna i Electrolux före inlösen
Antal
A-aktier
Investor
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt
AMF Pension
Nordea fonder
Robur fonder
SHB/SPP fonder
Fjärde AP-fonden
Tredje AP-fonden
SEB fonder
AFA Försäkring
Övriga aktieägare
Externa aktieägare

9 232 390
–
–
–
–
–
–
–
–
–
767 610

847
894
210
875
307
466
778
846
223
150
500

800
098
000
489
675
016
400
486
867
070
099

19
15
12
11
9
8
7
5
5
5
206

080
894
210
875
307
466
778
846
223
150
267

Andel av
kapital, %

Andel av
röster, %1)

190
098
000
489
675
016
400
486
867
070
709

5,9
4,9
3,8
3,7
2,9
2,6
2,4
1,8
1,6
1,6
63,6

25,7
4,0
3,1
3,0
2,3
2,1
2,0
1,5
1,3
1,3
53,7

297 100 000

307 100 000

94,8

100,0

–

17 000 000

17 000 000

5,2

–

10 000 000

314 100 000

324 100 000

100,0

100,0

1) Justerad för återköp av aktier per 31 december 2003.
Källa: SIS Ägarservice per 31 december 2003.

Av det totala aktiekapitalet den 31 december 2003 ägdes cirka
36 procent av utländska placerare, cirka 54 procent av svenska
institutioner och aktiefonder och cirka 10 procent av svenska
privatpersoner. Flertalet av de utländska aktierna är förvaltarregistrerade.
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9
15
12
11
9
8
7
5
5
5
205

Totalt
antal aktier

10 000 000

Electrolux
Totalt

Antal
B-aktier

Electrolux aktiekurs
Electrolux aktie är noterad på Stockholmsbörsen, London Stock Exchange och Nasdaq i
New York. Kursutvecklingen för Electrolux B-aktie och antalet omsatta aktier på Stockholmsbörsen under perioden 1 januari 1999 – 16 april 2004 visas nedan.

Aktiekursen för Electrolux B-aktie och antalet omsatta aktier på Stockholmsbörsen
1 januari 1999 – 16 april 2004.
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Revisorernas utlåtande

Vi har i egenskap av revisorer i AB Electrolux (publ) granskat den information som lämnas i
avsnittet Finansiella effekter av inlösenerbjudandet på sidan 13 i detta dokument. Proformaräkenskaperna har upprättats i enlighet med de förutsättningar som anges på sidan 13.
Förekommande uppgifter ur årsredovisningen för 2003 har blivit korrekt återgivna. Årsredovisningen för 2003 har varit föremål för revision.
Stockholm 22 april 2004
PricewaterhouseCoopers AB
Peter Clemedtson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig

Anders Lundin
Auktoriserad revisor
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