Styrelsens för Pricer AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande avseende
förvärv och överlåtelser av egna aktier
Styrelsen för Pricer AB (publ) föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga
styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2020 fatta beslut om
förvärv av egna aktier i enlighet med följande:
1. Förvärv av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.
2. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte
överstiger 10 % av samtliga aktier av serie B i bolaget.
3. Förvärvsorder får endast läggas på vid var tid gällande köpkurs på Nasdaq
Stockholm.
Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att skapa flexibilitet i bolagets möjlighet
att distribuera en del av vinsten till aktieägarna, att fungera som ett verktyg för
styrelsen att optimera bolagets kapitalstruktur om det för tiden bedöms vara det
bästa alternativet att använda bolagets kassa på, att säkra bolagets förpliktelser
(inklusive kostnader för sociala avgifter) med anledning av beslutade
incitamentsprogram samt att kontinuerligt anpassa det antal aktier som innehas för
att säkra förpliktelser inom ramen för bolagets incitamentsprogram.
Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett
eller flera tillfällen fram till årsstämman 2020 fatta beslut om överlåtelser av egna
aktier i enlighet med följande villkor:
1. Överlåtelser av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm.
2. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom
kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor.
3. Överlåtelser får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid
tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.
4. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var
tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs
och lägsta säljkurs.
5. Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas
så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en
marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.
Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att användas i samband med
företags- eller verksamhetsförvärv eller för att täcka kostnader i anledning av
bolagets incitamentsprogram.
Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen hålls tillgängligt tillsammans
med förslaget.
För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna
biträder beslutet.
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