STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA
OM FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
Styrelsen för SkiStar AB (publ) föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut
om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor.
a)

Förvärv ska ske på en reglerad marknad, eller genom ett erbjudande som riktas till samtliga
aktieägare i bolaget.

b)

Förvärv ska avse bolagets aktier av aktieslaget B.

c)

Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, under tiden intill nästa årsstämma.

d)

Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent
av samtliga aktier i bolaget, varvid det fulla antalet aktier får avse aktier av aktieslaget B.

e)

Förvärv av aktier på en reglerad marknad får endast ske till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta
säljkurs.

f)

Förvärv av aktier genom erbjudande som riktas till samtliga aktieägare i bolaget ska ske till en
kurs motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 20
procent uppåt.

g)

Betalning för förvärvade egna aktier ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om
överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor.
a)

Överlåtelse ska ske på en reglerad marknad eller i samband med förvärv av företag eller
verksamhet.

b)

Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt
att betalning ska kunna ske med kontant, genom apport, genom kvittning, eller annars med
villkor.

c)

Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma.

d)

Högst så många aktier får överlåtas som förvärvats med stöd av bemyndigandet om förvärv av
egna aktier enligt ovan.

e)

Överlåtelse på en reglerad marknad får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

f)

Överlåtelse i samband med förvärv av företag eller verksamhet ska ske till ett pris som
väsentligen motsvarar marknadsvärdet för bolagets aktie vid tidpunkten för ingående av
förvärvsavtalet.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier under bemyndigandet ska avse aktier av serie B. Syftet med
bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och
att, om så skulle anses lämpligt, möjliggöra förvärv. Skälet till avvikelse från företrädesrätten vid
överlåtelse i samband med förvärv av företag och verksamhet är att skapa alternativa
betalningsformer vid sådana förvärv.

STYRELSENS YTTRANDE ENLIGT 19 KAP 22 § AKTIEBOLAGSLAGEN AVSEENDE
FÖRSLAGET TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM
FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
Styrelsen för SkiStar AB (publ) föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut
om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med ovanstående förslag.
Styrelsen ska enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) foga ett motiverat yttrande till sitt förslag
till stämman om att pröva en fråga om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna
aktier. Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande.
Bolagets och koncernens ekonomiska situation per den 31 augusti 2020 framgår av årsredovisningen
för räkenskapsåret 2019/20. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpas för
värderingar av tillgångar, avsättningar och skulder.
Styrelsens förslag till bemyndigande omfattar upp till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.
Styrelsens bedömning är att det föreslagna bemyndigandet är försvarligt med hänvisning till de krav
som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken på bolagets och koncernens egna
kapital liksom bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt, såsom
anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen. Härvid har beaktats att ingen
vinstutdelning föreslås lämnas för räkenskapsåret 2019/20.
Vidare beaktar styrelsen att det åligger styrelsen att, i samband med eventuellt nyttjande av
bemyndigandet, upprätta ett nytt motiverat yttrande enligt 19 kap. 22 och 29 §§ aktiebolagslagen
avseende om det då aktuella förvärvet av egna aktier, med hänsyn till då rådande förhållanden, är
försvarligt med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena
aktiebolagslagen.
_____________________
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