Bilaga 10

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 2018 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 2020 innehade bolaget
21 522 858 egna B-aktier, motsvarande cirka 7,0 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 vid ett eller
flera tillfällen, 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 Stockholm.
3. Förvärv av aktier 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 använda återköpta aktier i anledning av eventuella företagsförvärv och för
bolagets aktierelaterade incitamentsprogram samt kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed
bidra till ökat aktieägarvärde.
Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.
B. Överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller
flera tillfällen, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med eller till följd av
företagsförvärv enligt följande.
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 Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen.
4. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot
bolaget.

C. Överlåtelse av egna aktier i anledning av 2018 års aktieprogram
Styrelsen föreslår, i anledning av 2018 års aktieprogram, att årsstämman beslutar om att bolaget ska äga
rätt att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, överlåta högst 25 000 B-aktier i bolaget
i syfte att täcka kostnader, inklusive sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av nämnda program.
Sådana överlåtelser ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet.
Majoritetskrav
För giltigt beslut av stämman enligt förslaget fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stockholm i januari 2020
STYRELSEN

2 (2)

