Bilaga 4
Punkt 20 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen för MultiQ International AB (publ), org. nr 556458-6948, föreslår att bolagsstämman
bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta
om förvärv av egna aktier enligt följande:
1. Förvärv får ske över Nasdaq Stockholm eller genom erbjudande som riktar sig till
samtliga aktieägare.
2. Bolaget får förvärva högst så många aktier att bolaget efter förvärvet innehar högst
en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
3. Förvärv får ske till ett pris per aktie inom det på börsen vid var tid gällande kursintervallet.
4. Förvärv ska ske i enlighet med Nasdaq Stockholms vid var tid gällande regelverk.
5. Förvärv får ej ske under den period då en uppskattning av en genomsnittlig kurs för
bolagets aktie genomförs i syfte att fastställa villkoren i optionsprogram för de anställda.
Förvärvet ska ha till syfte att främja en effektivare kapitalstruktur i bolaget, skapa värde för
bolagets aktieägare, använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra företagsförvärv
samt för att kunna uppfylla åtaganden enligt optionsprogram.
Beslut enligt styrelsens förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen
(2005:551).
Moderbolagets och koncernens resultat och ställning är god, vilket framgår av den senaste
resultat- och balansrapporten. Styrelsen bedömer att föreslaget förvärv, om förvärv sker enligt
nu gällande börskursnivå och förvärv skulle ske i maximal omfattning, har täckning i eget
kapital. Likviditeten kommer även efter föreslaget förvärv att vara betryggande i relation till
den verksamhet koncernen verkar inom.
Därmed anser styrelsen att det föreslagna bemyndigandet är försvarligt med hänsyn till
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1. de krav som verksamhetens (bolagets respektive koncernens) art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och
2. bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Härutöver beaktar styrelsen att – innan föreslaget bemyndigande utnyttjas av styrelsen – det
åligger densamma att enligt 19 kap 29 § aktiebolagslagen upprätta ett nytt motiverat yttrande avseende huruvida det då aktuella förvärvet av egna aktier är försvarligt med hänsyn till
de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen utifrån då
rådande förhållanden.
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