Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen
att förvärva och överlåta egna aktier
Styrelsen i Green Landscaping Holding AB (publ), org.nr. 556771–3465
(”Bolaget”) föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och/eller överlåtelse
av Bolagets aktier på i huvudsak följande villkor.
Förvärv får ske av så många aktier att Bolagets innehav inte överstiger 10 procent
av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom
det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta
köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning ska erläggas kontant.
Överlåtelse av aktier får ske dels på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var
tid registrerade kursintervallet, dels utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om
apport eller kvittningsrätt, samt villkor i övrigt, för att användas som full eller
dellikvid vid förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelse får ske av hela eller
delar av Bolagets innehav av egna aktier vid tidpunkten för styrelsens beslut.
Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa och förbättra
kapitalstrukturen i Bolaget för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna samt
för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företagsoch verksamhetsförvärv genom betalning helt eller delvis med Bolagets egna
aktier. I det senare fallet ska Bolaget exempelvis kunna använda innehavda egna
aktier för att kunna förvärva företag genom erläggande av köpeskillingen och
därvid skapa en ökad intressegemenskap mellan säljare och Bolaget i den fortsatta
verksamheten, utan att resultera i en utspädning för befintliga aktieägare.
Utnyttjandet av bemyndigandet under denna punkt är villkorat av att Bolagets
aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.
För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar
av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
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