Styrelsens för Synsam AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen för Synsam AB (publ), org.nr 556946-3358, föreslår att stämman beslutar att bemyndiga
styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier enligt följande huvudsakliga villkor:
1. Förvärv av aktier får ske endast på Nasdaq Stockholm.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.
3. Högst så många egna aktier får återköpas att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte
överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
4. Återköp av bolagets egna aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid
var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
5. Betalning för aktierna ska ske kontant.
Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse
av egna aktier enligt följande huvudsakliga villkor:
1. Överlåtelse av aktier får ske över Nasdaq Stockholm, eller utanför Nasdaq Stockholm i
samband med förvärv av bolag, verksamheter eller tillgångar.
2. Överlåtelse av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
3. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.
4. Det antal aktier som överlåts får inte överstiga det antal aktier som innehas av bolaget vid
tidpunkten för beslutet om överlåtelsen.
5. Överlåtelser av aktier över Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid
gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid överlåtelser utanför Nasdaq
Stockholm ska priset bestämmas så att överlåtelsen sker till marknadsmässiga villkor.
6. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran
mot bolaget.
Syftet med förslaget att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier är
att medge ökade möjligheter till anpassning av kapitalstrukturen i bolaget och därmed bidra till ökat
aktieägarvärde samt att kunna använda egna aktier i samband med eller till följd av eventuella förvärv
av bolag, verksamheter eller tillgångar som bolaget kan komma att genomföra.
Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för detta förslag.
Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet
med bemyndigandet.
För giltigt beslut krävs att detta förslag biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
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