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Punkt 17 – Styrelsens för Skanska AB (publ) förslag till beslut vid 

årsstämman 2020 om bemyndigande för styrelsen att besluta om 

förvärv av egna aktier av serie B i Skanska 

 

Bakgrund 

Årsstämman 2019 beslutade i enlighet med styrelsens förslag (i) om ett långsiktigt 

aktiesparprogram för räkenskapsåren 2020, 2021 och 2022 (vardera ett ”Årsprogram”) för 

fast anställda inom Skanska-koncernen (Skanska Employee Ownership Program, “Seop 5”), 

(ii) att högst 12 000 000 egna aktier av serie B i Skanska får överlåtas vederlagsfritt till 

deltagarna i Seop 5 vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i Seop 5 har rätt 

att förvärva aktier, (iii) att varje Årsprogram får omfatta högst 4 000 000 aktier av serie B i 

Skanska, samt (iv) att överlåtelser får ske av aktier av serie B i Skanska (i) som tidigare har 

förvärvats för att säkra Skanskas skyldigheter enligt tidigare aktiesparprogram (Skanska 

Employee Ownership Programs) men som inte längre behövs för sådant syfte, (ii) som har 

förvärvats i enlighet med bemyndigande av årsstämman 2019, och (iii) som kommer att 

förvärvas i enlighet med framtida bemyndiganden att förvärva aktier av serie B i Skanska. 

 

Styrelsens förslag till beslut 

I syfte att säkerställa leveranser av aktier av serie B till deltagare i Seop 5 på de villkor som 

beslutades av årsstämman 2019, föreslår styrelsen att årsstämman 2020 beslutar att 

bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B i Skanska på följande 

villkor.   

a) Förvärv av aktier av serie B i Skanska får ske endast på Nasdaq Stockholm. 

b) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 

2021. 

c) Högst 1 200 000 aktier av serie B i Skanska får förvärvas för säkerställande av 

leverans av aktier till deltagare i Seop 5. 

d) Förvärv av aktier av serie B i Skanska på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett 

pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed 

avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. 

 

Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen avser att återkomma till årsstämmorna 2021 och 2022 med förslag att styrelsen 

bemyndigas besluta om ytterligare förvärv av egna aktier av serie B, för överlåtelse till 

deltagare i Seop 5. 

 

Majoritetsregler 

Stämmans beslut erfordrar att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två 

tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 
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Övrigt 

För en beskrivning av Skanskas aktierelaterade incitamentsprogram Seop 5, innefattande 

de kriterier som utfallet är beroende av, se bolagets webbplats:  

https://group.skanska.com/492024/siteassets/corporate-governance/annual-general-

meeting/2019/punkt-17-styrelsens-forslag-om-ett-langsiktigt-aktiesparprogram-seop-5-.pdf 

 

________________________ 

Stockholm i februari 2020 

Skanska AB (publ) 

Styrelsen 

 


