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Styrelsen för SAS AB (publ) fastställer slutliga villkor för nyemissionen av 
stamaktier m.m. respektive sammanläggningen av aktier, att beslutas av 
årsstämman 2010 

______________________________________________________________________ 

Styrelsen för SAS AB (publ) (”Styrelsen”) beslutade den 1 april 2010 att fastställa 
slutliga villkor för den företrädesemission m.m. som beslutades den 8 och 26 februari 
2010, under förutsättning av årsstämmans godkännande, samt för övriga beslutsförslag 
enligt punkterna 15-16 i den föreslagna dagordningen för årsstämman 2010.  

Ändring av bolagsordningen (punkt 15 a) 

Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet enligt § 5 första 
stycket i bolagsordningen, som avser gränserna för bolagets aktiekapital samt antalet 
aktier i bolaget, skall erhålla följande ändrade lydelse. 

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.500.000.000 kronor och högst 6.000.000.000 
kronor, fördelat på lägst 658.000.000 aktier och högst 2.632.000.000 aktier.” 

Minskning av aktiekapitalet (punkt 15 b) 

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet skall minskas med 4.515.525.000 kronor, utan 
indragning av aktier, och att det häremot svarande beloppet skall avsättas till fond att 
användas i enlighet med beslut av bolagsstämman (d.v.s. fritt eget kapital), varigenom 
aktiernas kvotvärde minskar från 2,50 kronor till 0,67 kronor. 

Ytterligare ändring av bolagsordningen (punkt 15 c) 

Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier enligt 
§ 5 första stycket i bolagsordningen, som avser gränserna för bolagets aktiekapital samt 
antalet aktier i bolaget, skall erhålla följande ändrade lydelse. 

”Aktiekapitalet skall vara lägst 4.000.000.000 kronor och högst 16.000.000.000, 
fördelat på lägst 6.000.000.000 aktier och högst 24.000.000.000 aktier”. 

Nyemission av stamaktier (punkt 15 d) 

Styrelsen beslutar om följande emissionsvillkor rörande nyemissionen av stamaktier: 

1. varje gammal stamaktie skall berättiga till tre teckningsrätter. Varje teckningsrätt 
skall berättiga till teckning av en ny stamaktie,  

2. aktiekapitalet skall ökas med högst 4.959.675.000 kronor,  

3. det antal stamaktier som skall utges skall uppgå till högst 7.402.500.000 stycken, och 
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4. att det belopp som skall betalas för varje ny stamaktie (teckningskursen) skall 
fastställas till 0,67 kronor. 

Då nyemissionen sker till en emissionskurs motsvarande aktiernas kvotvärde, och 
således inte sker till ”underkurs”, erfordras ingen överföring från tillgängligt fritt eget 
kapital till aktiekapitalet. 

Fondemission (punkt 15 e) 

Med anledning av att nyemissionslikviden kommer att återställa hela den minskning av 
bolagets aktiekapital som följer av punkten 15 b ovan, beslutar styrelsen att återkalla 
förslaget rörande fondemission.  

Sammanläggning av aktier och därav föranledd ändring av bolagsordningen 
(punkt 16) 

Styrelsen föreslår att sammanläggningsrelationen skall vara 1:30, d.v.s. att 30 gamla 
aktier läggs samman till en ny aktie.  

Styrelsen föreslår vidare att bolagsordningens gränser för antal aktier enligt § 5 första 
stycket i bolagsordningen, som avser gränserna för bolagets aktiekapital samt antalet 
aktier i bolaget, skall erhålla följande ändrade lydelse, varefter akties kvotvärde ökar 
från 0,67 kronor till 20,10 kronor. 

”Aktiekapitalet skall vara lägst 4.000.000.000 kronor och högst 16.000.000.000, 
fördelat på lägst 200.000.000 aktier och högst 800.000.000 aktier”. 

Styrelsen avser, under förutsättning av årsstämmans bemyndigande i denna del, att 
besluta om avstämningsdag för sammanläggningen efter det att teckningstiden i 
företrädesemissionen avlutats, dock senast den 30 juni 2010. 

___________ 

Styrelsens beslutsförslag respektive beslut skall i övrigt gälla oförändrade. 

___________ 

Stockholm den 1 april 2010 

SAS AB (publ) 

Styrelsen 


