
   

Pressrelease  
Återköp av egna aktier och optionsprogram för 
ledande befattningshavare 
 

Styrelsen i Addtech har idag fattat beslut om att föreslå en extra bolagsstämma att bemyndiga 
styrelsen att förvärva och avyttra aktier i bolaget. Styrelsen har vidare fattat ett principbeslut att 
tilldela ca 55 ledande befattningshavare i Addtech-koncernen s k personaloptioner. 

Styrelsens förslag om förvärv av egna aktier innebär att styrelsen bemyndigas att under 
perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma förvärva aktier i bolaget. Förvärv skall ske på 
Stockholmsbörsen och begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något 
tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier eller röster i bolaget. Syftet med återköpet är 
att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur samt att 
säkerställa bolagets åtagande i det av styrelsen föreslagna optionsprogrammet. 

Vidare har styrelsen beslutat att föreslå den extra bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att 
avyttra egna aktier på annat sätt än över Stockholmsbörsen för att finansiera förvärv samt att 
besluta om överlåtelse av egna aktier i syfte att fullfölja bolagets åtaganden under bolagets 
personaloptionsprogram. 

Syftet med personaloptionsprogrammet är att det skall motivera till ytterligare ansträngningar 
och därmed åstadkomma bättre resultat och lönsamhet. Styrelsen anser att optionerna bör få en 
positiv inverkan på det framtida resultatet och därmed ligga i aktieägarnas intresse. 

Programmets totala omfattning skall uppgå till maximalt 700.000 optioner varvid verkställande 
direktören skall tilldelas 100.000 optioner och övriga ledande befattningshavare skall tilldelas 
mellan 5.000 och 70.000. 

Optionerna skall tilldelas utan kontant vederlag. Optionerna skall ej vara överlåtbara och skall 
endast kunna utnyttjas för aktieköp om vederbörande vid utnyttjande-tillfället fortfarande är 
anställd i Addtech-koncernen.  

Optionerna skall ha en löptid om ca 3 år och ge rätt att förvärva av bolaget innehavda egna 
aktier. Lösenpriset för optionerna skall uppgå till 110 procent av den genomsnittliga högsta och 
lägsta betalkursen för Addtechs aktie under en femdagars period i anslutning till den extra 
bolagsstämman. 

Förvärv och avyttring av egna aktier avses bli föremål för beslut på en extra bolagsstämma den 
17 december 2001. Styrelsens fullständiga förslag beträffande förvärv av egna aktier kommer 
att hållas tillgängligt hos bolaget från och med den 3 december 2001 och fullständigt förslag 
beträffande avyttring av egna aktier kommer att hållas tillgängligt hos bolaget från och med 
den 10 december 2001. 
 

Solna den 13 november 2001 
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Frågor kan ställas till Roger Bergqvist, Verkställande direktör, +46 8 470 49 04, alternativt 
Kennet Göransson, CFO, +46 8 470 49 10.  

 


