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Bilaga 6 
 
 
 
 

Styrelsens för Castellum AB (publ) förslag till 
årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om 
förvärv och överlåtelse av egna aktier 
 
 
I Syfte 
 
I syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan för att 
därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att kunna överlåta egna aktier som likvid eller för 
finansiering av fastighetsinvesteringar, föreslår styrelsen att årsstämman den 25 mars 2010 
bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och över-
låtelse av egna aktier enligt vad som anges nedan. Det antecknas att syftet med bemyndigan-
det inte medger att bolaget handlar med egna aktier i självständigt vinstsyfte. Det antecknas 
vidare att bolaget för närvarande innehar 8 006 708 stycken egna aktier, motsvarande cirka 
4,7 % av samtliga aktier i bolaget. 
 
 
II Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier 
 
Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i 
bolaget enligt följande: 
 
1. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst  

10 % av samtliga aktier i bolaget. 
 
2. Förvärv får ske genom handel på NASDAQ OMX Stockholm AB ("Börsen"). 
 
3. Förvärv på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid 

registrerade kursintervallet. 
 
4. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. 
 
5. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen. 
 
 
III Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier 
 
Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av aktier  
i bolaget enligt följande: 
 
1. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för 

styrelsens beslut. 
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2. Överlåtelse av aktier får ske genom handel på Börsen eller på annat sätt med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt. 

 
3. Överlåtelse av aktier på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det 

vid var tid registrerade kursintervallet. 
 
4. Ersättning för överlåtna aktier skall erläggas kontant, genom apport eller kvittning av 

fordran mot bolaget eller eljest med villkor. 
 
5. Överlåtelse av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen. 
 
Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av aktier och grunden för 
säljkursen är att bästa möjliga villkor för bolaget skall kunna uppnås. 
 

_______________________________ 
 

 Göteborg den 20 januari 2010 
 CASTELLUM AB (publ) 
 Styrelsen 


