Styrelsebeslut i Skanska AB avseende bemyndigande att förvärva egna
aktier
______________________________________________________________

Förslag till bemyndigande att förvärva egna aktier för att säkerställa framtida
leveranser av aktier av serie B under det långsiktiga aktiesparprogrammet.
I syfte att möjliggöra säkerställande av framtida leveranser av aktier av serie B under
det långsikta aktiesparprogrammet, antaget vid extra bolagsstämma den 29 november
2007, (”Programmet”) föreslår styrelsen att årsstämman 2009 bemyndigar styrelsen att
besluta om förvärv av egna aktier av serie B för tiden intill nästa årsstämma 2010.
Styrelsen föreslår följande villkor för förvärv av egna aktier.
a) Förvärv av aktier av serie B i Skanska får ske endast på NASDAQ OMX Stockholm.
b) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman
2010.
c) Högst 4 500 000 aktier av serie B i Skanska får förvärvas för säkerställande av
leverans av aktier till deltagare i Programmet.
d) Förvärv av aktier av serie B i Skanska på NASDAQ OMX Stockholm får ske endast
till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan
högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen bifogas härtill, Bilaga 1.
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Styrelsens för Skanska AB yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen
I anslutning till styrelsens förslag till årsstämman 2009 om bemyndigande för styrelsen att
besluta om förvärv av egna aktier för säkerställande av framtida leveranser av aktier av serie
B under det långsiktiga aktiesparprogrammet, antaget vid extra bolagsstämma den 29 november 2007, avger styrelsen härmed följande yttrande enligt bestämmelserna i 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551).
Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och av årsredovisningen för
räkenskapsåret 2007. Den verksamhet som bedrivs i koncernen 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. Koncernens konjunkturberoende avviker inte från
vad som i övrigt förekommer inom branschen.
Av bokslutskommunikén för januari – december 2008, som publiceras den 6 februari 2009,
framgår att koncernens soliditet uppgår till 23,1 procent (per den 31 december 2007 26,3 procent). Det föreslagna återköpet av egna aktier äventyrar inte de investeringar som bedömts
erforderliga. Koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att
koncernen kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.
Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom, är det
styrelsens bedömning att återköpet av egna aktier är försvarligt med hänvisning till de krav
som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens
egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Framtida vinster förväntas täcka såväl verksamheten som den ordinarie utdelningen.
Solna den 5 februari 2009
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