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Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta 
om emission av konvertibler 

__________________________________________________________________ 

Styrelsen för SAS AB (”Styrelsen”) föreslår att bolagsstämman bemyndigar Styrelsen 
att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästa årsstämma – med avvikelse från 
aktieägares företrädesrätt – besluta om emission av obligationslån med åtföljande rätt 
till konvertering till nya stamaktier i bolaget, varvid lånebeloppet ej får överstiga 
2.000.000.000 kronor och det antal stamaktier som kan komma att utges efter 
konvertering inte får överstiga 20.000.000.000 stamaktier efter genomförd nyemission, 
men före verkställd sammanläggning. Betalning för tecknade konvertibler kan erläggas 
kontant eller genom kvittning. 
 
Emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga 
villkor och registrering av utgivna konvertibler vid Bolagsverket får ske först sedan den 
av Styrelsen den 8 och 26 februari 2010 beslutade företrädesemissionen av stamaktier, 
under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, registrerats vid Bolagsverket.  

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Såsom tidigare 
kommunicerats är huvudaktieägarnas deltagande i den av Styrelsen beslutade 
nyemissionen av stamaktier, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, 
villkorat av bland annat att bolaget refinansierar utestående obligationslån som förfaller 
under 2010, om sammanlagt cirka 2 miljarder SEK. Processen med att säkerställa denna 
refinansiering pågår och för att skapa maximalt handlingsutrymme anses det 
fördelaktigt att även ha möjlighet att emittera konvertibler inom ramen för den pågående 
refinansieringsprocessen, då det för närvarande råder gynnsamma marknads-
förhållanden på den internationella konvertibelmarknaden. Mot bakgrund av 
ovanstående förhållanden anser Styrelsen att det inte är möjligt att genomföra 
konvertibelemissionen med företrädesrätt för bolagets aktieägare.  

Styrelsen, eller den som Styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar av 
bolagsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid 
Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB. 

Beslutet fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna 
rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. 
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Stockholm i mars 2010 
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