
 

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. 

Styrelsens för Odd Molly International AB (publ) förslag till beslut om 
bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier enligt 
19 kap 28 § aktiebolagslagen samt yttrande enligt 19 kap 22 § 
aktiebolagslagen 

Styrelsen i Odd Molly International AB (publ) föreslår att bolaget vid årsstämma 
den 14 april 2011 beslutar om att ge styrelsen ett bemyndigande att, vid ett eller 
flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna 
aktier. Det sammanlagda innehavet av egna aktier får vid var tid inte uppgå till mer 
än en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv får endast ske genom köp på 
NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade 
kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs 
avseende Bolagets aktier. Betalning ska erläggas kontant. Syftet med förvärvet av 
egna aktier är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete att genom en 
förändrad kapitalstruktur skapa mervärde för bolagets aktieägare. 

Vad avser styrelsens redogörelse enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen hänvisas till 
styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen som avgivits i samband 
med förslaget till vinstutdelning. Mot bakgrund av vad som framgår däri samt vad 
styrelsen i övrigt har kännedom om är det styrelsens bedömning att ett förvärv av 
egna aktier i enlighet med förslaget till beslut om bemyndigande för styrelsenär 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och dess koncerns verksamhets art, 
omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets och 
koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt med hänsyn tagen 
till den föreslagna vinstutdelningen om 4,50 kronor per aktie. 

I den senast fastställda balansräkningen har vissa finansiella instrument värderats 
till verkligt värde i enlighet med 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554). 
Av bolagets och koncernens eget kapital utgör cirka 1,1 miljoner kronor före skatt 
ackumulerade värdeförändringar med anledning av att dessa tillgångar värderats till 
verkligt värde. Av dessa ackumulerade värdeförändringar utgör cirka 1,1 miljoner 
kronor före skatt värdeförändring via övrigt totalresultat. 
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