Styrelsens för Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (”Bolaget”)
fullständiga förslag enligt punkterna 14–15 i den föreslagna dagordningen till
årsstämma måndagen den 25 april 2016
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Förslag under punkten 14: Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B
Styrelsen för Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), org. nr 5569437774 (”Bolaget”) föreslår att årsstämman fattar följande beslut om nyemission av
aktier av serie B på följande villkor.

Nyemission av aktier av serie B
1.

Emissionsbelopp och antal aktier
Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 413,80 kronor genom nyemission
av högst 2 069 nya aktier av serie B.

2.

Rätt till teckning
Rätt att teckna aktier av serie B ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma Mattias Tegefjord, verkställande direktör för
Bolaget.

3.

Överteckning
Överteckning kan inte ske.

4.

Teckningskurs
De nya aktierna av serie B ska emitteras till en kurs om 75,75 kronor, vilket
motsvarar marknadsvärdet på aktierna per den 31 december 2015.

5.

Teckningstid och betalning
De nya aktierna ska tecknas och betalas senast den 30 april 2016 på separat
teckningslista.
Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

6.

Rätt till utdelning
De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna
registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

7.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med mera
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt information om
beredningen av beslutsförslaget och viss annan information framgår av
Underbilaga B.

8.

Bemyndiganden
Styrelsen, eller den person som styrelsen i sitt ställe förordnar (dock ej den
verkställande direktören) ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i
bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med
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registrering vid Bolagsverket och anslutning till Euroclear Sweden AB av
aktierna.
________________________
Bolagsstämmans beslut avseende denna punkt är giltiga endast om de biträds av
aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.
________________________
Stockholm i mars 2016
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Styrelsen
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Förslag under punkten 14: Beslut om emission av teckningsoptioner
Styrelsen för Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), org. nr 5569437774 (”Bolaget”) föreslår att årsstämman fattar följande beslut om emission av
teckningsoptioner på följande villkor.

Emission av teckningsoptioner
1.

Antal emitterade teckningsoptioner
Bolaget ska emittera högst 1 071 teckningsoptioner av serie 2016/2019.

2.

Rätt till teckning
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma Mattias Tegefjord, verkställande direktör för
Bolaget.

3.

Överteckning
Överteckning kan inte ske.

4.

Emissionskurs
De nya teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs om 10,65 kronor,
vilket motsvarar ett beräknat marknadsvärde på teckningsoptionerna enligt
Black & Scholes-värderingsmodell.

5.

Teckningstid och betalning
De nya teckningsoptionerna ska tecknas och betalas senast den 30 april 2016
på separat teckningslista.
Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

6.

Teckningsoptionerna
a)

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av
serie B i Bolaget under tiden från och med 16 april 2019 till och med
den 30 april 2019.

b)

Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 75,75 kronor
per ny aktie av serie B, vilket motsvarar marknadsvärdet på aktierna per
den 31 december 2015.

c)

De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
teckning verkställts.

d)

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av
Underbilaga A. Som framgår av Underbilaga A kan teckningskursen,
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liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av,
komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra
fall.
7.

Ökning av aktiekapitalet
Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av
teckningsoptionerna att uppgå till högst 214,20 kronor, dock med förbehåll
för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och
antalet aktier av serie B som varje teckningsoption berättigar till teckning av
kan komma att ske till följd av emissioner med mera.

8.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med mera
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt information om
beredningen av beslutsförslaget och viss annan information framgår av
Underbilaga B.

9.

Bemyndiganden
Styrelsen, eller den person som styrelsen i sitt ställe förordnar (dock ej den
verkställande direktören) ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i
bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering vid Bolagsverket.
________________________

Bolagsstämmans beslut avseende denna punkt är giltiga endast om de biträds av
aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.
________________________
Stockholm i mars 2016
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Styrelsen
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Förslag under punkten 15: Beslut om överlåtelse av aktier i Fasticon
Kompetens Holding AB och i Fasticon Kompetens AB till anställda och
styrelseledamöter
1

Bakgrund
Styrelsen för Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), org. nr
556943-7774 (”Bolaget”), föreslår bolagsstämman att fatta beslut om
överlåtelse av aktier i Fasticon Kompetens Holding AB, org. nr 5590100755, och Fasticon Kompetens AB, org. nr 556739-2476, enligt följande.
Bolaget äger 70,6 procent av aktierna i Fasticon Kompetens Holding AB.
Fasticon Kompetens Holding AB äger i sin tur samtliga aktier i Fasticon
Kompetens AB (bolagen benämns häri som ”Fasticon Kompetenskoncernen” eller ”koncernen”).
Det är styrelsens uppfattning att överlåtelse av aktier till nyckelpersoner
verksamma i Fasticon Kompetens-koncernen innebär ett stärkt
ägarengagemang och långsiktigt intresse för koncernens verksamhet och
resultatutveckling till förmån för samtliga aktieägare. Styrelsen anser
därför att styrelseledamöter och anställda i Fasticon Kompetens ABkoncernen som är nyckelpersoner med särskild vikt för koncernens
verksamhet ska erbjudas att förvärva aktier i koncernbolagen.
Det övergripande syftet med överlåtelserna av aktier är att skapa en nära
intressegemenskap mellan å ena sidan styrelseledamöter och anställda
och å andra sidan aktieägarna samt att hos förvärvarna skapa ett
långsiktigt engagemang för Fasticon Kompetens-koncernen. Möjligheten
att förvärva aktier är också ämnat att behålla nyckelpersoner och ledande
befattningshavare, vilket är avgörande för koncernens framgång.
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Överlåtelse av aktier i Fasticon Kompetens Holding AB till
styrelseledamöter och anställda

1.

Ola Gunnarsson, styrelseledamot i Fasticon Kompetens Holding AB,
eller av honom kontrollerat aktiebolag, ska erbjudas att från Bolaget
förvärva upp till tjugoen (21) aktier i Fasticon Kompetens Holding AB.
Ola Gunnarssons verksamhet i Fasticon Kompetens Holding AB tros vara
starkt gynnsamt för bolagets kommande utveckling, genom den tid och
kunskap, såväl generellt så som specifikt inom företagsförvärv, som Ola
Gunnarsson bidrar med.

2.

Michael Karlsson, styrelseledamot i Fasticon Kompetens Holding AB,
eller av honom kontrollerat aktiebolag, ska erbjudas att från Bolaget
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förvärva upp till fjorton (14) aktier i Fasticon Kompetens Holding AB.
Michael Karlssons verksamhet i Fasticon Kompetens Holding AB tros
vara starkt gynnsamt för bolagets kommande utveckling, genom den tid
och kunskap, såväl generellt så som specifikt inom legala frågor, som
Michael Karlsson bidrar med.
3.

Vissa anställda i Fasticon Kompetens Holding-koncernen som är ledande
befattningshavare och nyckelpersoner, såsom t.ex. dotterbolags-vd,
regionschefer och funktionschefer, eller av sådan person kontrollerat
aktiebolag, ska erbjudas att från Bolaget förvärva upp till sammantaget
trettiofem (35) aktier i Fasticon Kompetens Holding AB. De personer
som kommer att erbjudas att förvärva aktier är nyckelpersoner för den
kommande utvecklingen av bolagets verksamhet.

4.

Priset per aktie ska vara tio tusen (10 000) kronor, motsvarande aktiernas
marknadsvärde. Marknadsvärdet har fastställts vid det konkurrensutsatta
förvärvet av Fasticon Kompetens AB, då Fasticon Kompetens Holding
etablerades med syfte att äga aktierna i Fasticon Kompetens AB.
Förvärvet gjordes under 2015 av Byggmästare Anders J Ahlström
Holding AB (publ) tillsammans med JG Affärskonsult AB, 556723-7796,
och inga skäl ses på marknaden eller i verksamheten till en annan
marknadsvärdering.

5.

Högst totalt sjuttio (70) aktier i Fasticon Kompetens Holding AB får
överlåtas enligt detta avsnitt 2.

6.

Bolagets andel aktier i Fasticon Kompetens Holding AB kommer efter
fullt genomförande av aktieöverlåtelserna enligt detta avsnitt 2 att uppgå
till 63,6 procent.

7.

Överlåtelserna enligt detta avsnitt 2 ska ske senast den 25 oktober 2016. I
samband med överlåtelserna av aktier ska aktieägaravtal ingås med
förvärvarna. I avtalet ska bl.a. anges att Bolaget i vissa fall äger rätt att
köpa tillbaka aktier från förvärvarna.

8.

Styrelsen eller den person styrelsen utser ska verkställa beslutet enligt
ovan och har rätt att vidta de smärre ändringar som kan krävas för att
genomföra överlåtelserna. Styrelsen ska ha rätt att endast delvis eller inte
alls genomföra överlåtelse av aktier.
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Överlåtelse av aktier i Fasticon Kompetens AB till anställda

1.

Vissa anställda i Fasticon Kompetens AB som är ledande
befattningshavare och nyckelpersoner, såsom t.ex. dotterbolags-vd,
regionschefer och funktionschefer, eller av sådan person kontrollerat
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aktiebolag, ska erbjudas att från Fasticon Kompetens Holding AB
förvärva upp till sammantaget nio (9) aktier i Fasticon Kompetens AB.
2.

Priset per aktie i Fasticon Kompetens AB ska vara hundra tusen
(100 000) kronor, motsvarande aktiernas marknadsvärde.
Marknadsvärdet har fastställts vid det konkurrensutsatta förvärvet av
Fasticon Kompetens AB, då Fasticon Kompetens Holding etablerades
med syfte att äga aktierna i Fasticon Kompetens AB. Förvärvet gjordes
under 2015 av Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
tillsammans med JG Affärskonsult AB, 556723-7796, och inga skäl ses
på marknaden eller i verksamheten till en annan marknadsvärdering.

3.

Högst totalt nio (9) aktier i Fasticon Kompetens AB får överlåtas enligt
detta avsnitt 3. Fasticon Kompetens Holding AB:s andel aktier i Fasticon
Kompetens AB kommer efter fullt genomförande av aktieöverlåtelserna
enligt ovan att uppgå till 91,0 procent.

4.

Överlåtelserna enligt detta avsnitt 3 ska ske senast den 25 oktober 2016. I
samband med överlåtelserna av aktier ska aktieägaravtal ingås med
förvärvarna. I avtalet ska bl.a. anges att Bolaget i vissa fall äger rätt att
köpa tillbaka aktier från förvärvarna.

5.

Styrelsen eller den person styrelsen utser ska verkställa beslutet enligt
ovan och har rätt att vidta de smärre ändringar som kan krävas för att
genomföra överlåtelserna. Styrelsen ska ha rätt att endast delvis eller inte
alls genomföra överlåtelse av aktier.

Majoritetskrav
Bolagsstämmans beslut avseende detta förslag är giltigt endast om det biträds av
aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.
Förslagets beredning
Ovanstående förslag till beslut har beretts av styrelsen i samråd med större
aktieägare.

________________________
Stockholm i mars 2016
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Styrelsen

