
 
 
 
 
 
 
 

Motiverat yttrande avseende styrelsens för Castellum 
AB (publ) förslag till årsstämman 2015 att bemyndiga 
styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier 
 
 
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, har styrelsen föreslagit att årsstämman den 19 mars 
2015 bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna 
aktier i enlighet med vad som framgår av styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta 
om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 5 till dagordningen för årsstämman. Av 
nämnd bilaga framgår bl a;   
 
(i)  att bolaget för närvarande innehar 8 006 708 stycken egna aktier, motsvarande cirka  

4,7% av samtliga aktier i bolaget; och 
 
(ii)  att styrelsen har föreslagit årsstämman att styrelsen skall bemyndigas att besluta om 

förvärv av aktier i bolaget på sådant sätt att bolaget efter varje förvärv innehar högst 
10% av samtliga aktier i bolaget. 

 
På de grunder som anges i styrelsens motiverade yttrande avseende föreslagen vinstutdelning, 
Bilaga 2 till dagordningen för årsstämman, finner styrelsen – under förutsättning att årsstäm-
man inte beslutar om vinstutdelning utöver vad som föreslagits av styrelsen i nyss nämnda 
bilaga – att föreslaget förvärv av egna aktier är försvarligt med hänsyn till de parametrar som 
anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (d v s de krav som verksam-
hetens art, omfattning och risker ställer på bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets 
och 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 i aktiebolagslagen utifrån då  
rådande förhållanden.  
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