Punkt 16

STYRELSENS FÖR FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) FÖRSLAG ENLIGT 19 KAP 28 §
AKTIEBOLAGSLAGEN ATT BEMYNDIGA STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÅTERKÖP OCH
ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så
många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga
aktier i bolaget. Förvärv av aktier ska ske (i) på NASDAQ Stockholm och får endast ske till ett
pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta
köpkurs och lägsta säljkurs eller (ii) genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga
aktieägare, varvid förvärvet ska ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst
gällande börskurs och högst 150 % av gällande börskurs. Betalning för aktierna ska erläggas
kontant.
Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta samtliga, men även färre
än samtliga egna aktier av serie B som bolaget vid varje tidpunkt innehar (i) på NASDAQ
Stockholm eller (ii) i samband med förvärv av företag, verksamhet eller fastigheter och på
marknadsmässiga villkor. Överlåtelse av aktier på NASDAQ Stockholm får endast ske till ett
pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet innefattar rätt att
besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske
genom kvittning eller tillskjutande av apportegendom.
Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie
B kombineras med utnyttjandet av bemyndigandet avseende emission av aktier av serie B
(punkt 15), i syfte att finansiera hel eller del av köpeskillingen vid ett och samma förvärv av
fastigheter eller aktier eller andelar i juridiska personer, får antalet aktier av serie B som
överlåts och emitteras i samband med det enskilda förvärvet, tillsammans högst motsvara
20 000 000 aktier av serie B.
Syftet med bemyndigandena är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet
att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat
aktieägarvärde samt ha möjlighet att finansiera framtida förvärv.
Styrelsen eller den styrelsen föreslår bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs
för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
För beslut måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
vid stämman företräda aktierna rösta för beslutet.
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