Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om
bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv
av egna aktier enligt punkt 19 i förslaget till
dagordning vid årsstämman 2019
Bakgrund och syfte
Nuvarande regler för kapitaltäckning som introducerades den 1 januari 2014 innebar att
bankerna fick högre kapitalkrav. Kapitaltäckningsreglerna har sedan de introducerades
varit föremål för kompletteringar och justeringar som påverkat bankernas kapitalbehov.
Kapitaltäckningsreglerna förväntas att även i fortsättningen vara föremål för ändringar.
Med nuvarande kapitalisering och intjäningsförmåga bedömer styrelsen att banken
uppfyller de regulatoriska kapitalkraven med en tillräcklig buffert.
Bankens verksamhet och omvärldsförutsättningarna förändras kontinuerligt. Det kan
därför uppkomma behov av att öka eller minska kapitalbasen eller ändra fördelningen
mellan kärnprimärkapital och annat kapital, till exempel genom återköp av egna aktier,
upptagande av lån som får räknas in i kapitalbasen eller en kombination av olika åtgärder.
Ett bemyndigande av årsstämman för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier är
således motiverat som en av flera åtgärder för att ge styrelsen möjlighet att fortlöpande
anpassa bankens kapitalstruktur till rådande kapitalbehov.
Som framgår av punkt 20 i förslaget till dagordning föreslår styrelsen att stämman vid
sidan av det bemyndigande som föreslås nedan också bemyndigar styrelsen att fatta beslut
om emission av konvertibler som får räknas in i kapitalbasen.
Som framgår av förslaget enligt punkt 21 c) i förslaget till dagordning föreslår styrelsen att
av banken återköpta och innehavda egna aktier, ska vederlagsfritt och med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt få överlåtas till deltagare i generella och individuella aktie- och
prestationsbaserade ersättningsprogram beslutade av bolagsstämma.
Enligt 19 kap. 17 § aktiebolagslagen (2005:551) kräver publika aktiebolags, vars aktier är
upptagna till handel på en reglerad marknad, förvärv av egna aktier att sådant beslut fattas
av bolagsstämma eller, efter bolagsstämmans bemyndigande, av styrelsen. Därtill krävs
tillstånd från behörig myndighet, i Swedbanks fall från Finansinspektionen, för att återköpa
egna aktier.
Villkor för förvärv av egna aktier
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att
under tiden fram till årsstämman 2020 besluta om förvärv av egna aktier i Swedbank AB i
enlighet med följande:
1. Förvärv får ske endast genom köp på Nasdaq Stockholm
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2020
3. Bankens sammanlagda innehav av egna aktier (inklusive aktier som förvärvats
enligt punkt 18 i förslaget till dagordning) får inte uppgå till mer än en tiondel av
samtliga aktier i Swedbank
4. Förvärv får endast ske till ett pris som ligger inom det vid förvärvstillfället gällande
kursintervallet
5. Förvärv får endast ske om Finansinspektionen lämnat sitt godkännande
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 som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.
Stockholm i februari 2019
Swedbank AB (publ)
Styrelsen

