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Styrelsens för Builddata Group AB fullständiga förslag till beslut om bemyndigande 

för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier 

The complete proposal for resolution of the board of directors of Builddata Group AB on 

authorization for the board of directors to resolve upon synthetic repurchases of Company 

shares 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till 

nästa årsstämma, förbereda och implementera ett program för syntetiska återköp av egna aktier till ett antal 

motsvarande högst 9,9 procent av samtliga aktier i Bolaget. Inlösen av aktier som omfattas av programmet ska 

slutligen bestämmas av bolagsstämman. Bolaget ska för detta ändamål ingå ett så kallat swapavtal på 

sedvanliga villkor eller annat arrangemang som utgör led i inlösen på för övriga aktieägare rättvisa villkor om 

byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Bolagets aktie. Motpart i swapavtal (eller 

annat arrangemang som utgör led i inlösen på för övriga aktieägare rättvisa villkor) ska kunna erbjudas 

möjlighet att lösa in upp till motsvarande aktier som ligger till grund för swapavtal / motsvarande 

arrangemang. 

För giltigt beslut av bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag, erfordras att beslutet biträds av minst 

två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman. 

The board of directors propose that the general meeting authorizes the board of directors to, on one or more occasions, 

until the next annual general meeting, prepare and implement a program for synthetic repurchases of own shares to a 

number corresponding to a maximum of 9.9 percent of all shares in the Company. Redemption of shares covered by the 

program shall finally be resolved by the general meeting. For this purpose, the Company shall enter into a so-called swap 

agreement on customary terms or another arrangement which is part of redemption on fair terms for other shareholders 

regarding the exchange of the return on interest-bearing funds for the return on the Company's share. The counterparty 

in a swap agreement (or other arrangement that forms part of a redemption on fair terms for other shareholders) shall 

be able to be offered the opportunity to redeem for the corresponding shares that form the basis of the swap agreement 

/ corresponding arrangement. 

The resolution by the meeting requires the support of shareholders representing at least two thirds of both the votes cast 

and the shares represented at the meeting. 

_____________________ 

Stockholm i mars 2023 / in March 2023

BuildData Group AB 

Styrelsen / The board of directors


