Styrelsens för AB Electrolux förslag
till beslut om inlösenerbjudande

Bakgrund
Mot bakgrund av Electrolux starka balansräkning och för att
bidra till ökat aktieägarvärde föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att genomföra ett inlösenprogram, i vilket
bolagets aktieägare skall erbjudas att inlösa aktier med återbetalning till aktieägarna om cirka 3 miljarder kronor och
handel i s.k. inlösenrätter skall ske. Styrelsen avser att kalla till
extra bolagsstämma under juni månad 2004 för att fatta beslut
om det exakta antalet aktier som skall inlösas baserat på det
antal aktier som anmäls i inlösenerbjudandet. För att möjliggöra utbetalning av inlösenbeloppet till aktieägarna så snabbt
som möjligt (omkring den 30 juni 2004), avser styrelsen även
föreslå att den extra bolagsstämman beslutar om en nyemission av C-aktier, varvid ett utdraget förfarande vid tingsrätten
kan undvikas.
I anledning härav föreslår styrelsen att ordinarie bolagsstämma den 21 april 2004 fattar följande beslut.
Inlösenerbjudande
1. Ägare av aktier av serie A skall för varje aktie av serie A i
bolaget erhålla en inlösenrätt av serie A och ägare av aktier
av serie B skall för varje aktie av serie B i bolaget erhålla en
inlösenrätt av serie B.
2. 20 inlösenrätter av serie A ger rätt att lösa in en aktie i
bolaget av serie A och 20 inlösenrätter av serie B ger rätt att
lösa in en aktie i bolaget av serie B. Se dock punkt 7 nedan.
Aktieägare skall dock ha rätt att utnyttja sammanlagt högst
1.000 inlösenrätter, oavsett serie, för inlösen av högst 50
innehavda aktier av valfri serie (A och/eller B) enligt den
inlösande aktieägarens val.
3. Det belopp som skall återbetalas för varje inlöst aktie,
inlösenbeloppet, skall uppgå till 200 kronor per aktie av
serie A respektive aktie av serie B. Se dock punkt 7 nedan.
4.Avstämningsdag för rätt till erhållande av inlösenrätter skall
vara den 26 april 2004.
5.Anmälningstiden skall löpa under perioden från och med
den 4 maj 2004 till och med den 1 juni 2004.
6. Erbjudandet skall innefatta åtgärder som omhändertar

mindre, udda och överskjutande innehav av inlösenrätter
syftande till att underlätta även för innehavare av dessa rätter
att komma i åtnjutande av den förmån inlösenerbjudandet
kan innebära.
7. För att säkerställa att inlösenerbjudandet om 3 miljarder
kronor genomförs, förbehåller sig styrelsen rätten att senast
två veckor före den ordinarie bolagsstämman ändra inlösenrelationen i punkt 2, första meningen ovan och inlösenbeloppet per aktie i punkt 3 ovan om Electrolux-aktiens kurs
skulle stiga väsentligt och därmed medföra risk för att
inlösenerbjudandet blir mindre attraktivt för aktieägarna.
Inlösenerbjudandet är villkorat av att en extra stämma i
bolaget, vilken avses äga rum under juni månad 2004, fattar
beslut om dels nedsättning av aktiekapitalet till följd av
inlösenerbjudandet 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 ock 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 fattar erforderliga registreringsbeslut.
Styrelsen eller den styrelsen sätter i sitt ställe bemyndigas att
verkställa inlösenerbjudandet och att i samband därmed vidta
de smärre justeringar i anmälningsperiodens längd som kan
erfordras för att möjliggöra utländska aktieägares deltagande i
inlösenerbjudandet.
Majoritetskrav
För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag ovan,
fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av
de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, att beslutet biträds
av ordföranden.
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