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Styrelsens för Sandvik AB förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta 
om förvärv av bolagets egna aktier  
 
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill årsstämman 
2021, besluta om förvärv av bolagets egna aktier enligt följande villkor. 
 

• Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm.  

• Förvärv får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet, 
varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som 
publiceras löpande av Nasdaq Stockholm. 

• Förvärv får ske av högst så många aktier, att bolaget vid var tid innehar högst 10 procent 
av det totala antalet aktier i bolaget.  

• Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämma 2021.  
 
Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att löpande anpassa bolagets 
kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.   
 
För giltigt beslut om bemyndigande krävs att det biträds av aktieägare företrädande minst 
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. 
 
Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen bifogas detta förslag. 
 

Stockholm i mars 2020 
 
Sandvik Aktiebolag (publ) 
Styrelsen 
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Styrelsens för Sandvik AB yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen 
 
Styrelsen lämnar härmed följande yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen gällande det 
föreslagna bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier.  
 
Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna 
årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som 
förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i övrigt är förenade 
med bedrivande av näringsverksamhet. Beträffande väsentliga händelser hänvisas till 
årsredovisningen för 2019. 
 
Bolagets disponibla vinstmedel uppgick den 31 december 2019 till 31 448 925 932 kronor. 
Förutsatt att årsstämman 2020 beslutar om utdelning av dessa vinstmedel enligt styrelsens 
förslag kommer 27 685 768 163 kronor att överföras i ny räkning. Bemyndigandet att besluta 
om förvärv av bolagets egna aktier utesluter inte investeringar som bedöms erforderliga. 
Bolaget har vidare en likviditetsreserv i form av en ej utnyttjad syndikerad kreditfacilitet som 
uppgår till 9 000 miljoner kronor, vilket medför att bolaget bör klara oväntade händelser och 
tillfälliga variationer i betalningsströmmarna i rimlig omfattning. Bolagets ekonomiska 
ställning ger inte upphov till någon annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin 
verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, 
trots det nuvarande instabila marknadsläge som den pågående spridningen av coronaviruset 
(Covid-19) orsakat. 
  
Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det 
styrelsens bedömning att det föreslagna bemyndigandet att besluta om förvärv av bolagets 
egna aktier är försvarbart med beaktande av de krav som verksamhetens art, omfattning och 
risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och 
koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ekonomiska ställning i övrigt. 
 
 
Stockholm i mars 2020 
 
Sandvik Aktiebolag (publ) 
Styrelsen 
 
 
 
 


