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Punkt 18
Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs
med anledning av besluten om Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2018 (”LTV
2018”) och 2019 (”LTV 2019”)
Bakgrund
Årsstämmorna 2018 och 2019 beslutade att inrätta Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2018
och 2019 (”LTV 2018” och ”LTV 2019”). Årsstämman 2019 beslutade att säkra bolagets
åtaganden under programmen genom aktieswapavtal med tredje part. Styrelsen bedömer att
överlåtelse av egna aktier är den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för att säkra
bolagets åtaganden enligt LTV 2018 och LTV 2019, och föreslår därför att årsstämman beslutar
enligt följande.
Förslag

a)

Överlåtelse av egna aktier enligt LTV 2018 och LTV 2019

För att säkra leverans av Prestationsaktier enligt villkoren för LTV 2018 och LTV 2019
föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolaget ska äga rätt att överlåta högst 4,4
miljoner aktier av serie B i bolaget enligt följande villkor.
•

•
•

b)

Rätt att förvärva aktier ska tillkomma sådana personer inom Ericssonkoncernen som
omfattas av villkoren enligt LTV 2018 och LTV 2019. Vidare ska dotterbolag inom
Ericssonkoncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dotterbolag
ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till anställda som omfattas
av LTV 2018 och LTV 2019.
Rätt att erhålla aktier ska tillkomma den anställde under den tid som den anställde har
rätt att erhålla aktier enligt villkoren för LTV 2018, dvs. under 2021, och LTV 2019, dvs.
under 2022.
Anställda som omfattas av villkoren för LTV 2018 och LTV 2019 ska erhålla aktier av
serie B i bolaget vederlagsfritt.

Överlåtelse av egna aktier över börs

I syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, ska bolaget äga rätt att före
årsstämman 2021 överlåta högst 1,6 miljoner aktier av serie B i bolaget. Sådan överlåtelse
av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande
kursintervallet för aktien.
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Majoritetsregler
Årsstämmans beslut om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 18.1 a) ovan erfordrar att
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna röstar för förslaget, och stämmans beslut om överlåtelse av egna aktier
enligt punkt 18.1 b) ovan erfordrar att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

______________________
Stockholm i februari 2020
Styrelsen
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