Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om
förvärv av egna aktier enligt lagen om
värdepappersmarknaden enligt punkt 18 i
förslaget till dagordning vid årsstämman 2019
Syftet m m
Swedbank AB bedriver som värdepappersinstitut, med Finansinspektionens tillstånd,
värdepappersrörelse avseende bland annat handel med finansiella instrument för egen
räkning.
I 7 kap. 6 och 14 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden regleras
värdepappersinstituts handel med finansiella instrument i form av egna aktier för att
underlätta rörelsen. Innehavet av sådana aktier får inte överstiga fem procent av
samtliga aktier i institutet.
Enligt 19 kap. 17 § aktiebolagslagen (2005:551) kräver ett värdepappersinstituts
förvärv av egna aktier i värdepappersrörelsen att sådant beslut fattas av institutets
bolagsstämma eller, efter bolagsstämmans bemyndigande, av styrelsen.
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (EU) om tillsynskrav för
kreditinstitut och värdepappersföretag, artikel 77, krävs därtill tillstånd från behörig
myndighet, i Swedbanks fall från Finansinspektionen, för förvärv av egna aktier, även
för förvärv inom ramen för lagen om värdepappersmarknaden.
Villkor för förvärv m m
Swedbank har, liksom tidigare, behov av att i sin värdepappersrörelse förvärva egna
aktier för att underlätta denna rörelse. Detta krävs bl a för att banken ska kunna:
•
•
•

fullfölja det market maker-åtagande som banken har enligt avtal med vissa
marknadsplatser, bland annat Nasdaq Stockholm avseende optioner i banken,
ställa priser mot kund i bankens aktie, i likhet med aktier i andra börsföretag,
samt
hantera riskavtäckningen avseende av banken emitterade indexobligationer,
indexkorgar och warranter i de fall då banken själv svarar för del av
riskavtäckningen.
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Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta att banken under tiden fram till
årsstämman 2020 löpande får förvärva egna aktier till sitt s k handelslager enligt 7 kap.
6 § lagen om värdepappersmarknaden, till ett pris motsvarande vid var tid gällande
marknadspris, för att underlätta bankens värdepappersrörelse till ett antal som innebär
att det samlade innehavet av sådana aktier vid var tid inte överstiger en (1) procent av
samtliga aktier i banken under förutsättning av Finansinspektionens godkännande av
sådana förvärv.
Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen lämnas separat och har fogats
till detta förslag.
Majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att årsstämmans beslut biträds av
aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
vid stämman företrädda aktierna.
Stockholm i februari 2019
Swedbank AB (publ)
Styrelsen

