Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om
(A.) nedsättning av aktiekapitalet
(B.) nyemission av aktier av serie C
(C.) nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier av serie C och avsättning till reservfond
(D.) förvärv av egna aktier
(E.) överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv
(F.) incitamentsprogram 2003
(G.) överlåtelse av egna aktier i anledning av 2003 års incitamentsprogram
(H.) överlåtelse av egna aktier i anledning av 1998-2002 års incitamentsprogram m.m.
Bakg rund
AB Electrolux (”bolaget”) har med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma 2000, 2001 respektive 2002 genomfört förvärv av
egna aktier av serie B. Med stöd av senast lämnat bemyndigande har
bolaget återköpt 13.972.752 aktier av serie B, motsvarande 4 % av det
totala antalet utestående aktier. Bolaget innehar per den 6 mars 2003
totalt 23.120.752 aktier av serie B, motsvarande 6,8 % av det totala
antalet aktier i bolaget (338.712.580).
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett nytt återköpsprogram. I syfte att möjliggöra ytterligare återköp av egna aktier utöver
tidigare lämnat mandat måste indragning ske av det antal aktier av serie
B, som inte erfordras för att säkerställa åtaganden som följer av
nuvarande optionsprogram, i enlighet med punkt A. – D. nedan.
Styrelsen föreslår också att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att
besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv
enligt punkt E. nedan.
Styrelsen föreslår vidare i punkt F. – G. nedan att bolagsstämman
beslutar om ett incitamentsprogram för 2003, omfattande högst
3.000.000 aktier av serie B och om överlåtelse av egna aktier av serie B
i anledning av incitamentsprogrammet för 2003 samt om överlåtelse av
aktier för att täcka vissa kostnader, i huvudsak sociala avgifter, som kan
uppkomma till följd av bolagets incitamentsprogram för 2003. Slutligen
föreslår styrelsen i punkt H. nedan att bolagsstämman beslutar att överlåta egna aktier av serie B i syfte att täcka vissa kostnader, i huvudsak
sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av bolagets incitamentsprogram för 1998-2002.

A. Nedsättning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital
nedsätts med 73.062.900 kronor (nedsättningsbeloppet) genom indragning utan återbetalning av 14.612.580 aktier av serie B, som bolaget
återköpt. Ändamålet med nedsättningen är att det belopp med vilket
aktiekapitalet nedsätts skall överföras till fond att användas enligt beslut
av bolagsstämma.

Det noteras att för de nya aktierna gäller förbehåll i bolagsordningen
om nedsättning enligt 6 kap. 8 § aktiebolagslagen.
Som skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt grund
för emissionskursens fastställande anförs följande. Beslutet om indragning
av aktier av serie B kan verkställas, utan den tidsutdräkt som följer av
inhämtande av rättens tillstånd, om bolaget samtidigt genom nyemission
tillförs ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet. Handelsbanken
har åtagit sig att teckna och inlösa aktierna enligt punkt C. nedan.
Emissionskursen har överenskommits med Handelsbanken.
Beslutet om nyemission av aktier skall vara villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om nedsättning av aktiekapital och avsättning till
reservfond enligt punkt C. nedan.

C. Nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier av
serie C och avsättning till reservfond
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital nedsätts med 73.062.900 kronor (nedsättningsbeloppet) genom inlösen av
samtliga 14.612.580 aktier av serie C och att ett belopp som motsvarar
nedsättningsbeloppet avsätts till reservfonden. Ändamålet med nedsättningen är återbetalning till aktieägare. Inlösen skall ske omedelbart
sedan emissionen av aktier av serie C enligt punkt B. ovan registrerats.
För inlösta aktier skall betalas ett inlösenbelopp om 73.062.900
kronor uppräknat med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg
av 0,05 procentenheter räknat från betalning av teckningslikviden för
aktierna av serie C. För inlösenbeloppet ianspråktas medel från fritt
eget kapital.
Inlösenbeloppet skall erläggas snarast efter det att Patent- och registreringsverket registrerat nedsättning av aktiekapitalet enligt denna
punkt C.
Beslutet om nedsättning av aktiekapital och avsättning till reservfonden skall vara villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om nyemission enligt punkt B. ovan.

D. Förvärv av egna aktier
B. Nyemission av aktier av serie C
Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med 73.062.900 kronor, genom nyteckning av 14.612.580 aktier av serie C, envar aktie på nominellt 5 kronor
och på följande villkor i övrigt.
1. De nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
äga tecknas av Svenska Handelsbanken AB (”Handelsbanken”).
2.Teckning av de nya aktierna skall ske på teckningslista senast den
6 maj 2003.
3. Betalning för de tecknade aktierna skall erläggas kontant med
5 kronor per aktie samtidigt med teckning.
4. Överteckning får inte äga rum.
5. De nya aktierna berättigar inte till vinstutdelning.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under
tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om förvärv av aktier i
bolaget enligt följande.
1. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie A och/eller serie B,
att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet
aktier i bolaget.
2.Aktierna får förvärvas på Stockholmsbörsen och/eller London Stock
Exchange.
3. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per
aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
4. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.
Syftet med förvärvet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktieä-

garvärde och att kunna använda återköpta aktier i samband med
finansiering av eventuella företagsförvärv och bolagets optionsprogram.

G. Överlåtelse av egna aktier i anledning av
incitamentsprogram 2003
(i) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att överlåta aktier i
bolaget på följande villkor.

E. Överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv
Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att,
under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om överlåtelse av
bolagets egna aktier i samband med företagsförvärv på följande villkor.
1. Överlåtelse får ske av bolagets egna aktier av serie A och/eller
serie B, 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 av berörd serie på
Stockholmsbörsen vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen.
4. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport
eller kvittning av fordran mot bolaget.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av
aktier och grunden för försäljningskursen är att kunna finansiera
eventuella företagsförvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

F. Incitamentsprogram 2003
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett incitamentsprogram för 2003, omfattande högst 3.000.000 aktier av serie B, baserat på
samma parametrar som optionsprogrammen för 2001 och 2002, enligt
i huvudsak följande villkor (”Programmet”).
– Högst 200 ledande befattningshavare inom Electroluxkoncernen
skall tilldelas personaloptioner vederlagsfritt senast den 30 maj 2003.
– Tilldelning får ske med högst 60.000 personaloptioner till verkställande direktören, 30.000 personaloptioner per person till chefer
i koncernledningen och 15.000 personaloptioner per person till
övriga chefer.Av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter som inte
är anställda av bolaget skall ej erhålla personaloptioner.
– Varje personaloption ger innehavaren rätt att förvärva en aktie av
serie B till ett pris per aktie som, i förekommande fall efter viss avrundning, med 10 % överstiger den sista betalkursen för aktie av serie
B i bolaget på Stockholmsbörsen under en period av tio dagar före den
dag tilldelning av optioner skall ske. Sådant pris och antalet aktier kan
bli föremål för omräkning enligt villkoren för Programmet till följd
av fondemission, split, företrädesemissioner och liknande åtgärder.
– Personaloptionerna är icke överlåtbara och försedda med nyttjandebegränsningar samt intjänas först med en tredjedel ett år efter tilldelning, med en tredjedel två år efter tilldelning och med en tredjedel
tre år efter tilldelning, varför samtliga tilldelade personaloptioner kan
utnyttjas först efter tre år.
– Om innehavare önskar utnyttja personaloptionen, skall anmälan om
köp av aktie göras under den utnyttjandeperiod som börjar när personaloptionerna tjänas in enligt ovan och slutar sju år efter tilldelning.
– Utfärdande av personaloptioner förutsätter dels att sådant utfärdande
lagligen kan ske, dels att sådant utfärdande enligt Electrolux bedömning
kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Beträffande personaloptioner som erbjuds till anställda utomlands kan avvikelser från villkoren för personaloptioner erbjudna i
Sverige göras på grund av lokala regler och sedvänjor.

1. Högst 3.000.000 aktier av serie B får överlåtas.
2. Företrädesrätt att förvärva aktierna skall tillkomma de personer
(”Optionsinnehavarna”), som är berättigade att förvärva aktier enligt
villkoren för Programmet, med rätt för envar Optionsinnehavare att
förvärva högst det antal aktier, som följer av villkoren i Programmet.
3. Optionsinnehavarnas rätt att förvärva aktier genom betalning kan
utövas under den tid som Optionsinnehavarna har rätt att förvärva
aktier enligt Programmet, dvs. under sju år från tilldelning (som
beräknas ske med början i maj 2003).
4. Optionsinnehavare skall betala ett pris för varje aktie som,
i förekommande fall efter viss avrundning, med 10 % överstiger den
sista betalkursen för aktie av serie B i bolaget på Stockholmsbörsen
under en period av tio dagar före den dag tilldelning av optioner
skall ske. Sådant pris och antalet aktier kan bli föremål för omräkning
enligt villkoren för Programmet till följd av fondemission, split,
företrädesemissioner och liknande åtgärder.
(ii) Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bolaget
skall äga rätt att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma,
överlåta högst 429.000 aktier av serie B i bolaget i syfte att täcka
kostnader, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd
av Programmet. Sådan överlåtelse av aktier skall ske på
Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet.

H. Överlåtelse av egna aktier i anledning av incitamentsprogram
1998-2002
Styrelsen föreslår, i anledning av bolagets incitamentsprogram 19982002, att bolagsstämman fattar beslut om att bolaget skall äga rätt att,
under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, överlåta högst 1.018.572
aktier av serie B i bolaget i syfte att täcka kostnader, i huvudsak sociala
avgifter, som kan uppkomma till följd av nämnda program. Sådan överlåtelse av aktier skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid
var tid registrerade kursintervallet
Styrelsen föreslår 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.
För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkterna
A. – B., D. – E. och G. (ii) samt H. ovan fordras att besluten biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut av stämman
enligt förslaget under punkt G. (i) ovan fordras att beslutet biträds av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de
vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut av stämman enligt
styrelsens förslag enligt punkterna C. och F. ovan fordras att besluten
biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna eller,
vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.
Stockholm den 6 mars 2003
Styrelsen
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