Årsstämma i Saab AB (publ) den 7 april 2011
Beslut om styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier
Dagordningen punkt 16
(a) Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma bemyndigas
att fatta beslut om, dels förvärv av egna aktier av serie B på NASDAQ OMX
Stockholm eller genom erbjudande som riktas till samtliga aktieägare, dels
överlåtelse av egna aktier på börs eller på annat sätt än på börs innefattande
rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att
betalning skall kunna ske på annat sätt än pengar. Återköp får ske så att det
egna innehavet uppgår till högst 1/10 av samtliga aktier i bolaget.
(b) Styrelsen föreslår vidare att överlåtelse av egna aktier av serie B till ett antal
av högst 1 040 000 skall kunna ske till de anställda i enlighet med under
punkt 15 (a) redovisat långsiktigt Aktiesparprogram 2011. Vidare skall
bolaget äga rätt att, före nästa årsstämma, på börs överlåta högst 233 000
aktier av innehavet om 1 040 000 aktier i syfte att täcka vissa utgifter, i
huvudsak sociala avgifter.
(c) Styrelsen föreslår vidare att överlåtelse av egna aktier av serie B till ett antal
av högst 300 000 skall kunna ske till de anställda i enlighet med under punkt
15 (b) redovisat långsiktigt Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011. Vidare
skall bolaget äga rätt att, före nästa årsstämma, på börs överlåta högst
67 000 aktier av innehavet om 300 000 aktier i syfte att täcka vissa utgifter, i
huvudsak sociala avgifter.
(d) Styrelsen föreslår vidare att bolaget skall äga rätt att i anledning av bolagets
Aktiesparprogram 2007, 2008, 2009 och 2010 samt Prestationsrelaterade
Aktieprogram 2008, 2009 och 2010, före nästa årsstämma, på börs överlåta
högst 1 150 000 aktier av serie B i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak
sociala avgifter.
(e) För den händelse nödvändig majoritet inte kan uppnås under punkt 16
(b) och/eller (c) ovan, skall den finansiella exponeringen av Aktiesparprogram
2011 respektive Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 säkras genom att
bolaget ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, varvid tredje parten i
eget namn skall förvärva och överlåta aktier i bolaget till sådana anställda
som omfattas av programmen. Av det fullständiga förslaget framgår också
kostnaden för en swap.
För giltigt beslut av stämman enligt förslagen under punkt 16 (a) och (d) krävs att
aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna biträder förslagen.
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För giltigt beslut av stämman enligt förslagen under punkt 16 (b) och (c) krävs att
aktieägare som representerar minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de
vid stämman företrädda aktierna biträder förslagen.
För giltigt beslut av stämman enligt förslaget under punkt 16 (e) fordras att
förslaget biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna, eller
vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.
Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ett ökat
handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur eller i samband med
finansiering av företagsförvärv samt i enlighet med vad som beskrivits ovan att
ge bolaget möjlighet att överlåta aktier till de anställda och säkra därmed
sammanhängande kostnader under bolagets långsiktiga Aktiesparprogram och
Prestationsrelaterade Aktieprogram.
_____

Styrelsen fullständiga förslag till beslut finns tillgängligt hos bolaget och på
bolagets hemsida från och med den 16 mars 2011.
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