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Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om (A.) förvärv av egna aktier, (B.)
överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv och (C.) överlåtelse av egna
aktier i anledning av 2012 års aktieprogram
_________________________________________________________________________________
Electrolux har tidigare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma, genomfört förvärv av egna aktier i
syfte att kunna använda återköpta aktier för att finansiera eventuella företagsförvärv och som säkringsåtgärd för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram. Per den 1 januari 2012 innehade bolaget
24 255 085 B-aktier, motsvarande cirka 7,9 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
Styrelsen gör bedömningen att det alltjämt är till fördel för bolaget att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att även fortsättningsvis kunna använda återköpta
aktier i anledning av eventuella företagsförvärv och för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.
Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen följande.
A. Förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om
förvärv av aktier i bolaget enligt följande.
1. Förvärv får ske av högst så många B-aktier, att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 procent av
det totala antalet aktier i bolaget.
2. Aktierna får förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm.
3. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid
gällande kursintervallet.
4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
Syftet med förslaget är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat
aktieägarvärde samt att även fortsättningsvis kunna använda återköpta aktier i anledning av eventuella
företagsförvärv och för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.
B. Överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om
överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med eller till följd av företagsförvärv enligt följande.
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1. Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens
beslut.
2. Överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
3. Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på
bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen.
4. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot
bolaget.
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C. Överlåtelse av egna aktier i anledning av 2012 års aktieprogram
Styrelsen föreslår, villkorat av att årsstämman beslutar att godkänna inrättande av det
prestationsbaserade, långsiktiga aktieprogrammet för 2012 (Aktieprogram 2012) enligt punkt 15, att
årsstämman beslutar att överlåta egna aktier i bolaget på följande villkor.
1. Högst 1 925 000 B-aktier får överlåtas.
2. Rätt att erhålla aktier ska tillkomma de deltagare som enligt villkoren för Aktieprogram 2012 ska ha
rätt att erhålla aktier, med rätt för envar deltagare att erhålla högst det antal aktier, som följer av
villkoren för programmet.
3. Deltagares rätt att erhålla aktier kan utnyttjas då tilldelning ska ske enligt Aktieprogram 2012, dvs.
under 2015.
4. Deltagare ska tilldelas aktierna vederlagsfritt under den period som anges i villkoren för programmet.
5. Antalet aktier som får överlåtas kan komma att bli föremål för omräkning till följd av förändringar i
kapitalstrukturen och liknande bolagshändelser, såsom emission, sammanläggning eller uppdelning
av aktier m.m.
Skälet för förslaget och för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av aktier är att
möjliggöra för Electrolux att överlåta aktier till deltagarna i Aktieprogram 2012 enligt villkoren antagna för
programmet.
_______________

Majoritetskrav
För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkterna A. och B. ovan fordras att besluten
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna och för giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkt C. ovan fordras
att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

_______________
Stockholm i februari 2012
STYRELSEN

